Cooperados participaram da
Campanha de Inverno

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM JUNHO:
04 . SAÚDE

A Coopercica agradece a colaboração dos
Cooperados em mais uma Campanha de Inverno.
Os donativos foram entregues às entidades
filantrópicas cadastradas em Jundiaí e Campo Limpo
Paulista.
O significado da palavra caridade vem do latim
caritas (afeto, amor). Se amarmos verdadeiramente
ao próximo como a nós mesmos, não o deixaremos.
A caridade pode ser entendida como um sentimento
ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem a busca
de qualquer recompensa. A sua prática é notável e
demonstra elevação moral e que a essência do ser
humano é boa. Em alguns casos, também é chamada
de ajuda humanitária.

Curiosidades sanguíneas.

06 . OLIMPÍADAS
Tocha vai passar por Jundiaí.
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Nunca é tarde para amar!
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Confira o sabor de cada uva.
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Jiló, o destaque do mês.
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Lojas Coopercica

Café da manhã para as Mães.

Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
Fone: 3378-2800

16 . STORYTELLING

Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

A voz de Cauby se calou!

Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666
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Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488
Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610
Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530
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Horário de funcionamento
Loja 1 - 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e dom: 7h às 18h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 23h; sab: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Lojas 3, 4, 5 e 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
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SAÚDE

CURIOSIDADES SOBRE O SANGUE
Apenas uma gota consegue apontar se a pessoa
está anêmica. Com mais algumas gotas, é possível
detectar desde disfunções hormonais até doenças
infecciosas ou deficiências imunológicas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a
anemia como uma condição na qual o conteúdo de
hemoglobinas das hemácias do sangue está abaixo
do normal. Isso, em geral, é resultado da carência
de um ou mais nutrientes essenciais. Estima-se que
90% das anemias sejam causadas por falta de ferro,
que é essencial na fabricação das células vermelhas
do sangue e no transporte do oxigênio para todas as
células do corpo.
Algumas anemias, entretanto, podem ser
hereditárias como a talassemia e a anemia falciforme.
Só o médico pode diagnosticar e decidir qual é o
tratamento mais indicado.
Os glóbulos brancos (leucócitos)
são
encarregados de defender o organismo contra os
“invasores” e isso inclui desde um grão de poeira
até um vírus. Já os glóbulos vermelhos (hemácias)
transportam o oxigênio. As plaquetas entram em
cena no caso de uma lesão num vaso, por exemplo.
Elas constroem no local uma barreira que impede
a passagem da corrente sanguínea para evitar uma
hemorragia.
Em 2014, foram realizadas no Brasil mais de
3 milhões de transfusões de sangue, segundo o
Ministério da Saúde. Você precisa saber seu tipo
sanguíneo, em caso de emergência.

As crianças têm menos sangue que os adultos
porque a quantidade depende do peso e da altura da
pessoa. Um adulto tem cerca de 5 litros de sangue,
que representam até 7% do seu peso. Para bombear
esse volume de líquido para todas as partes do corpo,
o coração precisa bater 70 vezes por minuto.
O nariz contém muitos vasos sanguíneos
minúsculos, bem próximos da superfície. Esses
vasinhos podem facilmente ser rompidos por algum
trauma ou por outros fatores, como o ar seco, que
resseca as membranas nasais. É contraindicado
inclinar a cabeça para trás, pois o sangue pode ser
desviado para os pulmões. Para estancar o sangue,
deve-se inclinar ligeiramente a cabeça para a frente
e fazer uma compressão local.
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RIO 2016

DATAS

TOCHA OLÍMPICA PASSARÁ POR JUNDIAÍ

GANHADORAS DA PROMOÇÃO CULTURAL “MÃE, SEMPRE MÃE!”

No dia 21 de julho, 42 pessoas vão conduzir a tocha olímpica
em Jundiaí, num percurso de 9,5 quilômetros. A passagem da
tocha pelas cidades do país que vai sediar as Olimpíadas faz
parte de uma tradição que começou nos Jogos de Berlim, em
1936.

A Cooperica realizou em maio a promoção interna especial Dia das Mães. Participaram mães funcionárias das
seis lojas. As autoras das seis melhores frases (uma por loja) foram contempladas com relógios.

Jundiaí será a 80a cidade a receber a tocha, que chegou ao Brasil em 03 de maio
passado.
O revezamento da tocha terá início na Rodovia João Cereser, altura da Vila Hortolândia, por volta das 11h15, e de lá seguirá para o Paço Municipal, na Vila Liberdade. Durante o trajeto, será feita uma parada no Complexo Poliesportivo “Dr. Nicolino de Lucca”,
o Bolão. Depois, os condutores seguirão pela Avenida Frederico Ozanan até a Ponte São
João, local em que a tocha deixará Jundiaí e partirá para outra cidade.

Símbolo

Lucilene Carolino . Loja 1

Priscila Ap. Camargo . Loja 2

Alessandra S. Carmo . Loja 3

Açougue
“Ser Mãe é uma coisa boa
que vem de Deus”.

Frente de Loja
“Ser Mãe é hospedar no ventre outra
pessoa, é dar asas e ensinar a voar, mas
não querer ver os filhos partir, mesmo
sabendo que estes não lhe pertencem”.

Frente de Loja
“ Ser Mãe é um dom Divino, é um milagre
de Deus, amor sem pedir nada em troca,
somente amor”.

Bruna H. C. da Silva . Loja 4
Estagiária de R.H.
“Ser Mãe é ter um amor verdadeiro para
a vida toda”.

Elizângela A . Oliveira . Loja 5
Frios
“É agradecer a Deus todos os dias por
ele ter dado a nós o dom Divino de gerar
mais um ser, que nos fará a pessoa mais
feliz do mundo”.

Sônia Matilde Pirani . Loja 6
Monitoramento
“Ser Mãe é dividir sua atenção sem
deixar que nada escape ao seu coração
amoroso”.

A chama dos Jogos Rio 2016 foi acesa oficialmente no dia 21 de abril passado, em
cerimônia realizada na cidade grega de Olímpia. O primeiro brasileiro a carregar a tocha
olímpica foi o ex-jogador de vôlei e bicampeão olímpico Giovane Gávio.
A cerimônia marcou o começo de uma viagem de 15 semanas do sul da Grécia até
o Maracanã (Rio de janeiro), que será o palco da cerimônia de abertura dos Jogos, em
5 de agosto. A tocha irá percorrerá 329 cidades, totalizando 20 mil quilômetros, e será
conduzida por 12 mil pessoas.

Mascotes
Os mascotes Vinícius (do Jogos Olímpicos) e Tom (dos Paralímpicos) foram inspirados
na fauna brasileira e homenageiam os músicos Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Os dois
consagrados artistas participaram da Bossa Nova, movimento que fez o mundo conhecer
e cantar as belezas do Rio, e são autores da música “Garota de Ipanema”, uma das canções
mais tocadas nos cinco continentes.

Novidade
Esses mascotes ganharam versões oficiais em
Lego. É a primeira vez na história dessa empresa
que foi criado o boneco de um mascote
olímpico. Também é a primeira vez que
o mercado brasileiro ganha um Lego
exclusivamente seu. A criação foi feita em
parceria com o Comitê Rio 2016.
A caixa com os dois mascotes será
vendida em edição limitada nas lojas
oficiais das Olimpíadas, nas lojas da
Lego e em sites de e-commerce,
como Ri Happy e PB Kids.
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NUTRIÇÃO

DATAS

NUNCA É TARDE PARA REENCONTRAR UM GRANDE AMOR!

PÃO DEVE SER INCLUÍDO NA DIETA!

Em 1972, com 16 anos, Tatá Cury se apaixonou por Guilherme
London, da mesma idade. Porém, o “love story” não durou muito.Tatá
já pensava em trabalhar para ajudar a família, enquanto Guilherme
queria surfar e seguir carreira de modelo.

O pão tornou-se o “vilão” do excesso de peso, entretanto, o que
pesa na balança é o excesso de alimentos. O pão deve fazer
parte de uma dieta balanceada. O segredo é saber escolher o
tipo e a quantidade.

"Achei melhor terminar", disse ela. Depois disso, os dois nunca mais se
encontraram. Mas Tatá sempre via o “ex” em campanhas publicitárias. "Fiquei
sabendo que dois anos depois ele quis me procurar, só que desistiu ao saber que
eu estava noiva”, contou.
Tatá tornou-se chef, se casou e teve dois filhos. Guilherme também se casou e
escolheu ser artista plástico. Em 2001, a irmã de Tatá encontrou-o em um restaurante
e ele disse que estava separado há sete anos. "Minha irmã revelou a Guilherme que eu
também havia me separado e percebeu que os olhos dele brilharam com a notícia".
Com a intenção de dar um empurrãozinho, a família de Tatá decidiu promover
um reencontro do casal. Mas ela se antecipou. "Quando soube de tudo, achei melhor
procurá-lo”.
O reencontro aconteceu no mesmo dia. "Quando ele me viu, ficou paralisado. Depois,
me deu um abraço demorado. Parecia que aquele abraço era por todos os 28 anos que se passaram", disse Tatá.
Guilherme comentou que foi uma alegria saber que o amor existe. Ali mesmo voltaram a namorar e logo se
casaram. Guilherme guardou cartas, fotos e o diário da época em que namoraram na adolescência. Por que?
"Porque a Tatá sempre foi o meu grande amor", respondeu.

Não é preciso ter medo de consumir alimentos que contêm carboidrato, como o
pão, pois esse nutriente garante energia e disposição para realizar as tarefas do dia a
dia. Importante: estar consciente que a perda de peso é resultado de diversas mudanças,
como a criação de hábitos saudáveis aliados à prática de exercícios. Dietas que restringem
carboidratos podem prejudicar a função vascular e a circulação.
Alimentos ricos em carboidrato ajudam na formação da serotonina, um neurotransmissor
responsável pelo humor e pela sensação de bem estar. Além disso, apresentam vitaminas
do complexo B, que contribuem para manter o cérebro saudável e a memória ativa.

INTEGRAL
A versão integral tem minerais, como fósforo e magnésio, que atuam na
formação e manutenção dos ossos. Alguns pães integrais são preparados com
grãos inteiros, ricos em fibras, que auxiliam o funcionamento do intestino e
ainda contribuem para a saciedade, o que pode ajudar no controle do peso.
Os integrais também podem auxiliar na redução do colesterol.
Quando consumido antes da prática de atividade física, o pão fornece
energia rápida para o exercício. E, após o treino, ajuda a repor os estoques
de energia, favorecendo a recuperação muscular.

Homenagem da Coopercica ao
Dia dos Namorados!

CURIOSIDADES

■ Os egípcios descobriram o pão.
■ A família real portuguesa, quando chegou ao Rio de Janeiro, tentou
reduzir a baquete francesa e acabou criando o pão francês, conhecido também
por bisnaguinha, pão de sal, carioquinha e pão d’água.
■ O pão de forma surgiu em 1928, quando Otto Rohwedeer criou
uma máquina de cortar o pão em fatias.

SORTEIOS

CONTEMPLADOS COM A PROMOÇÃO “RETRÔ MID/FIT”

Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e
Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI).

Imagem meramente ilustrativa.

■ Telma Regina de Castro (loja 1)
■ Evandro Tarallo (loja 2)
■ Susimary Martineli Formis (loja 3)
■ Silvana Morais Nogueira (loja 4)
■ Rosiele Aparecida R. Mathias (loja 5)
■ Marcelo Tiago Chiavegato (loja 6)

* Sorteio dos contemplados com Frigobar Retrô
Brastemp, realizado em 08 de maio.
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Os campeões da queijaria nacional são a mussarela (com uma fatia de 30% do mercado), o queijo prato (20%), o requeijão (7,5%) e o minas frescal (6%).
Juntos, eles representam mais de 60% dos queijos produzidos no país. Mas a tábua brasileira é bem mais farta:
são cerca de 70 tipos fabricados por aqui. E de ótima qualidade.

MUSSARELA
É o queijo mais produzido no Brasil e no mundo. Seu pH mais alto é um dos fatores que permitem que seja tão
fácil derretê-lo. Pode ser encontrado nos formatos bolinha, palito e nozinho, para ser consumido puro.

QUEIJOS
PRODUZIDOS

NO BRASIL

PRATO
Também mineiro, seu surgimento deve-se ao apetite de imigrantes dinamarqueses, que tentaram replicar no
Brasil os queijos típicos de seu país natal. Não conseguiram, mas acabaram criando uma nova iguaria.

MINAS FRESCAL
Original de Minas Gerais, é um queijo fresco, ou seja, que não passa por período de maturação ou envelhecimento. Essa é a razão de seu sabor suave, muito apreciado para acompanhar sobremesas.

PARMESÃO
Apesar de ter surgido em Parma, na Itália, é bastante popular aqui. Há três tipos básicos: o montanhês (demora
4 meses para ser produzido), o parmesão (leva 6 meses para ficar pronto) e o premium ( passa até 3 anos maturando).

RICOTA
Originária da Itália, é a preferida de quem faz dieta, pelo seu baixo teor de gordura. Assim como o minas frescal,
a ricota não passa por processo de maturação. Sua consistência leve e granulosa deve-se à falta de gordura.

QUEIJO DE COALHO
Típico do Nordeste, ficou conhecido ao ser vendido assado na brasa nas praias. Uma de suas características é a
ausência de fermento na fórmula. Por isso, ele demora a derreter.

PROVOLONE
Seu sabor ligeiramente picante, acentua-se com a maturação.
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VINHOS

O SABOR DE CADA UVA
Confira as mais conhecidas.

Tintas

Cabernet sauvignon: originária da região de Bordeaux,
na França, é considerada a “rainha” das uvas tintas. Seus vinhos são encorpados, com aroma intenso de cereja e ameixa.
Carmenere: também de origem francesa, porém hoje só é cultivada no Chile. Uva frutada, levemente apimentada.
Malbec: a mais famosa uva cultivada na Argentina. Tem casca muito grossa para resistir ao calor de Mendonza, onde fica a maioria dos vinhedos. Sabor de especiarias e flores.
Merlot: originária de Bordeaux, produz tintos leves e frutados.
Syrah: vinhos escuros, de sabor intenso, marcados por uvas vermelhas e especiarias.
Pinot Noir: uva mais popular da França; resulta em vinhos delicados, com excelente aroma e baixa acidez.
Tannot: famosa no Uruguai; frutas vermelhas e um toque terroso são as principais características.
Tempranillo: originária da Península Ibérica; quando passa por um estágio em madeira, o que é muito comum
na Espanha, os aromas de baunilha, caramelo e frutas podem aparecer no vinho.

Brancas
Chardonnay: considerada a “rainha” das uvas brancas. Dela sai um vinho dourado, que pode passar por madeira ou não, e apresentar notas de baunilha e nozes.
Sauvignon blanc: é a segunda casta branca mais cultivada no mundo. Tem aroma de frutas tropicais.
Riesling: famosa pelo vinhos alemães, tem aroma frutado.

HARMONIZAÇÃO
Além de bons vinhos nacionais, o consumidor
também encontra ótimos vinhos provenientes do
Chile, da Argentina e do Uruguai para harmonizar com
mais de 70 tipos de queijos produzidos no Brasil.
Parmesão: combina com tintos das uvas Merlot e
Malbec ou brancos secos como Riesling e Chardonnay.
Brie e camembert: harmonizam com frutados
Sauvignon Blanc e com os tintos Pinot Noir.
Suiços: vão bem com os brancos secos, como
Chardonnay, Riesling e Sauvignon Blanc, e tintos leves como Merlot, Carmenere e espumantes Brut.
Provolone e pecorino: sirva junto com vinhos tintos Syrah.
Mussarela, minas frescal, ricota e queijo coalho:
vinhos brancos Chardonnay.
* Não se esqueça: na hora de servir, o cálculo recomendado é de 300 gramas por pessoa e você deve oferecer no
máximo cinco tipos. Os queijos ganham mais sabor quando
retirados da geladeira 30 minutos antes do consumo.
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Fazendo
a Feira
Junho
JILÓ
O jiló não é um legume, mas uma
fruta e faz bem à saúde. O seu amargo
inspirou o saudoso Luiz Gonzaga a
compor "Qui nem Jiló", onde compara
as dores da saudade à amargura do jiló.
Fonte de carboidratos, proteínas, sais minerais como cálcio, fósforo e ferro - e vitaminas, que evitam
problemas digestivos.
Seus flavonoides são antioxidantes, ou seja,
protegem as artérias, impedindo a presença do
colesterol ruim. É um alimento poderoso para a
manutenção da saúde do coração, segundo os
nutricionistas.
Por conter grande quantidade de água, promove
a saciedade - diminuindo a fome -, sensação quase
incontrolável nos mais ansiosos, sobretudo para
quem faz dieta. O seu valor calórico é baixo, 40
calorias em 100 gramas, portanto pode ser consumido
sem restrição para quem quer perder peso. Também
combate a retenção de líquidos.
Para aproveitar as suas propriedades nutricionais,
é preciso cozinhá-lo no vapor ou em pouca água e
inclui-lo na refeição ao menos uma vez por semana.
Outra opção é refogá-lo no azeite.
Quem não aprecia o seu gosto amargo, pode
cortar o jiló em quatro partes e deixá-lo de molho
na água com sal por 15 minutos. Outra sugestão é
triturá-lo, pois o seu amargor também diminui. Nesse
caso, prepare uma farofa.
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ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO
Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação que
estão em abundância de oferta e preços mais acessíveis.
Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

EVENTOS

CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL PARA AS MÃES
A Coopercica realizou nas seis lojas um café da manhã especial
para festejar o Dia das Mães, no dia 08 de maio. Acompanhe os flashes.

LOJA
01

Hortaliças
e Outros
Abóbora Kabotian
Almeirão
Batata doce
Brócolis
Couve
Espinafre
Gengibre

Frutas
Jiló
Mexerica Ponkan
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02

LOJA
03

LOJA
05

LOJA
06
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STORYTELLING

REFLEXÃO

O DIA EM QUE A VOZ DE CAUBY SE CALOU!

FAÇA TAMBÉM A DIFERENÇA!

Calou-se em 15 de maio passado,
aos 85 anos, a voz aveludada de Cauby
Peixoto, um dos maiores cantores
brasileiros. Estava internado em São
Paulo, com um quadro de pneumonia.

Todas as manhãs, um senhor
sexagenário caminhava pela areia da
praia e contemplava aquela paisagem
maravilhosa. Certo dia, viu um vulto
a alguns metros dali que parecia
dançar. Ao se aproximar, percebeu que
se tratava de um jovem recolhendo
estrelas-do-mar da areia para devolvêlas ao oceano.

Iniciou carreira artística no final da década de
1940, aos 16 anos. Estudou em um Colégio de
Padres Salesianos em Niterói, onde nasceu, e chegou
a cantar no coro da escola e também no coro da igreja
que frequentava.
Dono de uma voz marcante – famosa em sucessos
como “Conceição” e “Bastidores” –, foi um dos
cantores mais populares da música brasileira. Ao
longo de sua carreira, gravou mais
de 40 discos.
Foi o pioneiro do rock brasileiro
por ter gravado "Rock and roll em
Copacabana" em 1957, depois
que voltou de uma turnê pelos
Estados Unidos, onde cantou com
astros americanos, como Frank
Sinatra. Era considerado o “Elvis
Presley do Brasil" pela euforia
que gerava no público feminino
nos anos 1950.
Sobre as raízes de seu talento,
Cauby costuma dizer que era
genético. “Meu pai tocava violão,
minha mãe tocava bandolim; Cyro
Monteiro, o maior sambista que
já houve, foi meu primo, meus
irmãos também são músicos".
Ao lado da parceira de longa
data Ângela Maria, Cauby estava
em turnê pelo Brasil com o show

"120 Anos de Música", que comemorava os 60
anos da carreira de cada um dos artistas. A última
apresentação do cantor foi no dia 3 de maio, no
Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
"Todas as duplas sertanejas que cantam músicas
românticas aprenderam muito com Cauby. Foi meu
professor por 60 anos”, comentou Agnaldo Timóteo.
Com quase 50 anos de idade, adotou um visual
espalhafatoso: cabelos encaracolados, ternos
brilhantes e coloridos, maquiagem exagerada.
Os últimos 35 anos de sua carreira, iniciados com
o “revival” de 1980, foram gloriosos. Ganhou até um
musical em sua homenagem, lotou o Bar Brahma em
São Paulo durante anos a fio. Tornou-se uma lenda
viva. E virou purpurina ainda em vida.

- Por que está fazendo isso?
E o jovem respondeu:
- Você não consegue enxergar! A maré está baixa
e o sol forte. Elas irão secar e morrer, se ficarem na
areia.
O senhor espantou-se com o comentário do rapaz
e questionou:
- Existem milhares de quilômetros de praias e
milhões de estrelas-do-mar encalhadas nas areias.
O que adianta você salvar algumas se muitas vão
morrer?
Em seguida, o jovem pegou uma estrela e a
devolveu para o mar. Encarou o idoso e afirmou:
- Para essa aqui eu fiz a diferença...
Naquela noite, o sexagenário não conseguiu
dormir. Pela manhã, foi à praia e encontrou o jovem
repetindo o mesmo gesto. Juntou-se a ele e juntos
resgataram as estrelas que estavam na areia.

PARA REFLETIR
Seja também mais um dos querem ser um agente de
transformação. Basta começar para dar o exemplo e
ter seguidores em todas as partes. Faça você também a
diferença!

"EU MESMO FUI UMA CONCEIÇÃO. ERA UM SUJEITO POBRE E ME
FIZERAM FAMOSO. MAS, AO CONTRÁRIO DA LETRA, EU NÃO ME
ARREPENDI".

Todos possuem uma força capaz de alcançar os
objetivos. É preciso acreditar firmemente que, mesmo
difícil, jamais será impossível. Aliás, o impossível é o
possível que nunca foi tentado. Chega quem caminha!

"AS MENINAS ME AGARRAVAM, RASGAVAM A ROUPA MESMO!
ERA TANTO ASSÉDIO. E, BOM, EU ERA MESMO UM SÍMBOLO
SEXUAL".
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Culinária
FIC HA 1 67

Maçã do Amor

Sagu com Creme de Baunilha

Ingredientes

Ingredientes

4 unidades de maçã vermelha
1/2 xícara (chá) de água
1 1/2 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de glucose de milho
1/2 xícara (chá) de corante comestível (anilina) vermelho
palitos de picolé

1 xícara (chá) de sagu
3 litros de água
1 xícara (chá) de vinho tinto suave
2 xícaras (chá) suco de uva integral
1 xícara de açúcar
cravo da índia e canela em pau a gosto

Modo de preparo

Creme de Baunilha

Lave e seque bem as maçãs. Espete um palito de picolé em
cada maçã, no lado do cabinho. Reserve. Em uma panela,
misture o restante dos ingredientes, em fogo baixo até levantar
fervura. Espere ferver, sem mexer, durante 5 minutos ou até
que a calda engrosse. Retire-a do fogo. Segure cada maçã pelo
palito, mergulhe-a rapidamente na calda, inclinando a panela
para que cubra toda a maçã. Retire-a e deixe escorrer o excesso
e coloque-a em uma assadeira rapidamente. Deixe esfriar e
endurecer a casca antes de servir.

1/2 litro de leite
1 colher (sopa) de amido de milho
1 gema
6 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) essência de baunilha

Torta Cachorro Quente
Ingredientes
3 ovos
3/4 de xícara (chá) de óleo
1/2 xícara (chá) de amido de milho
2 xícaras (chá) de leite
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
sal a gosto
1 colher (sopa) de fermento em pó

Recheio
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola pequena picada
1 pimentão pequeno verde cortado em cubos
4 tomates sem pele e sem sementes picados
1 colher (sopa) de salsa picada
8 salsichas aferventadas
sal a gosto

Modo de preparo
Ferva 3 litros de água em uma panela e quando levantar fervura,
acrescente o sagu e mexa por uns 5 minutos. Desligue o fogo
e tampe a panela. Deixe o sagu nesta água quente por 3 horas,
mexendo às vezes (de 20 em 20 minutos). Escorra o sagu em
um escorredor de macarrão e dê um choque com água gelada.
Na panela coloque o vinho, o suco de uva, o açúcar, os cravos
e as canelas em pau e mexa bem. Acrescente o sagu escorrido.
Leve ao fogo até levantar fervura. Após ferver, retire do fogo,
coloque o sagu em uma tigela e deixe esfriar naturalmente.
Após esfriar, leve à geladeira por 4 horas antes de servir. Sirva
com o creme de baunilha.
Para o creme de baunilha, misture bem a gema com o açúcar e a
essência de baunilha. Coloque quase todo o leite nessa mistura.
Com o restante do leite, dissolva o amido de milho e junte à
receita. Leve ao fogo baixo, mexendo sem parar, até engrossar.
Após engrossar, deixe no fogo por uns 5 minutos para que o
amido de milho cozinhe bem. Despeje em uma tigela e deixe
esfriar naturalmente. Enquanto estiver esfriando, mexa sempre
para não formar aquela película grossa em cima do creme. Leve
à geladeira por 4 horas e sirva por cima do sagu.

Modo de preparo
No liquidificador bata os ovos, o óleo, o amido de milho, o
leite, a farinha de trigo, o queijo ralado e o sal. Bata bem e por
último acrescente o fermento. Recheio: Em uma panela aqueça
o azeite, doure a cebola, refogue o pimentão e acrescente os
tomates. Tempere com o sal e deixe cozinhar no fogo brando
até o tomate desmanchar. Polvilhe a salsa. Corte as salsichas
ao meio e no sentido do comprimento. Unte um refratário,
coloque metade da massa, espalhe o molho frio e distribua as
salsichas. Cubra com restante da massa e leve para assar em
forno preaquecido, durante 40 minutos ou até dourar.

Imagem ilustrativa.
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