Por onde começar?
Ajudando o próximo!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM MAIO:
06 . DICAS
Você sabe dos benefícios da acupuntura?

08 . OLIMPÍADAS

Participe da Campanha do Agasalho, que a
Coopercica está promovendo em Jundiaí e Campo
Limpo Paulista, até o dia 31 de maio. Vamos ajudar
o próximo, através da doação de agasalhos infantis,
femininos, masculinos e cobertores, em bom estado,
nas seis lojas Coopercica.
Os donativos serão entregues às entidades
cadastradas. Esta cooperativa, mais uma vez, pede a
colaboração dos seus Cooperados!

Jogos acontecem pela 1a vez no Rio.

09 . TURISMO
Confira as atrações da “Cidade Maravilhosa”.

10 . DATAS
Sua Mãe também foi má?

14 . FAZENDO A FEIRA
Pinhão, o destaque do mês.

15 . NUTRIÇÃO
Tailândia: equilíbrio entre temperos e ingredientes.

16 . STORYTELLING
Conheça o “São Francisco” do século XX.

Lojas Coopercica
Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
Fone: 3378-2800
Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028
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

COMO SE PROTEGER DO H1N1

O vírus H1N1 é responsável por metade dos casos de gripe no Brasil, segundo o
Ministério da Saúde.
O período crítico vai de maio a agosto. Diante do surto atual, a vacinação foi antecipada. Na rede municipal de
Saúde, começou em 30 de abril e vai se estender até 20 de maio.
A prioridade são gestantes, crianças de 6 meses a cinco anos e pessoas com mais de 60 anos, que fazem parte
do grupo de risco.

Sintomas
Também conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Grave, pode provocar, entre outros sintomas, cansaço,
falta de ar, febre alta, tosse forte, entretanto só um médico pode diagnosticar esta doença.

Prevenção
Até o dia 16 de abril passado, foram identificados 1365 casos no Brasil, sendo que 715 deles ocorreram só no
Estado de São Paulo. O número de óbitos já chega a 230 no país.
Para evitar o contágio, vale seguir algumas recomendações como higienizar sempre as mãos (uma alternativa
é ter na bolsa álcool gel), evitar o contato com doentes, cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir, ventilar bem
os ambientes e tomar a vacina, se fizer parte do grupo considerado de risco.
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SAÚDE

MASCOTE

OS BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA

HIPOUPÓ, O GRANDE AMIGO DO COOPERADO

A palavra acupuntura vem do latim
acus (agulha) e puntura (colocação).
Trata-se de um ramo da medicina tradicional chinesa; os outros são fitoterapia, dietoterapia, massoterapia (tui na),
qi gong (exercícios terapêuticos), ventosa, moxa e feng shui.

Há 5 anos nascia o Hipoupó, o atual mascote da Coopercica. Seu carisma
e sua personalidade passaram a fazer
parte da vida do Cooperado, trazendo
felicidade, alegria e promovendo nossas principais ofertas. Um grande amigo das crianças, dos jovens e dos adultos.

A
Organização Mundial da Sáude (OMS)
considera a acupuntura como método de tratamento
complementar. Já a UNESCO a declarou como
Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade, em
19 de novembro de 2010.
A acupuntura age por estímulos que percorrem o
corpo, através de uma rede de canais, descrita pelos
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Liliana e Débora

chineses há milhares de anos. Graças às pesquisas e
estudos científicos, comprovou-se que a acupuntura
estimula a liberação, por exemplo, de diferentes
substâncias que podem atuar regulando a função
de diferentes estruturas internas, gerando efeitos
terapêuticos. A acupuntura pode ser aplicada como
um recurso coadjuvante de outro tratamento, para
potencializar os benefícios aos pacientes.
Para as pessoas que têm medo de agulhas,
utiliza-se outros ramos da medicina chinesa para
o tratamento como a ventosaterapia, moxabustão,
auriculoterapia.
Mais informações com as acupunturistas Liliana
Cologni Campanholo e Débora Ema da Silva, no
Espaço Equilíbrio e Harmonia (R. João Puttini, 120
– Jd. Ermida 2). Fones: 95038-8271 / 97133-1223 /
3395-5683.

REVISTA COOPERCICA

Amizade, carinho e respeito são as principais
qualidades do nosso mascote, o HIPOUPÓ.
Seu nome surgiu em uma união de “Hipopótamo”
+ “Poupar”, o símbolo da economia.
A Coopercica também presta uma homenagem
ao antigo personagem, que também era verde
e grandalhão e durante décadas marcou a
comunicação da empresa que deu
origem à Cooperativa.

REVISTA COOPERCICA

Foi um resgate de um período muito importante
e que ainda está gravado na mente dos Cooperados
mais antigos. Hoje, o Hipoupó tem uma relação tão
próxima com o consumidor, que passou a fazer parte
integrante da marca.

VALORES
Além disso, o Hipoupó se preocupa com o meio
ambiente, por isso se utiliza de práticas sustentáveis:
recicla seu lixo de maneira correta, reaproveita
objetos e evita o desperdício de alimentos, sempre
faz sua parte e tenta mostrar ao público como isso é
importante. Por isso aparece sempre nas campanhas
sócioecológicas da Coopercica.
Por essas características, se tornou o interlocutor
da empresa, responsável pela comunicação interna
e campanhas de incentivo junto aos funcionários e,
para os Cooperados, leva as promoções, ofertas da
semana e promove campanhas filantrópicas.
Mas quem tem curtido mesmo nosso mascote são
as crianças, que têm se identificado cada vez mais
com o espírito jovem, brincalhão e cheio
de energia do Hipoupó.
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EVENTOS

TURISMO

CAFÉ ESPECIAL PARA COMEMORAR OS 47 ANOS DA COOPERCICA

ATRAÇÕES IMPERDÍVEIS DURANTE OS JOGOS!

No dia 14 de abril passado, a Coopercica promoveu em suas seis lojas um café especial para compartilhar os
47 anos desta cooperativa com os seus Cooperados. O evento foi realizado em dois períodos (das 8h às 10h e das
15h às 16h30), sendo que em cada loja foi montada uma mesa farta de pães, biscoitos, cookies, bolos de frutas,
sucos e café. Confira flashes abaixo.

Não é possível conhecer o Rio de Janeiro sem visitar pontos turísticos como o
Cristo Redentor (eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno), o Pão de Açúcar e seu bondinho, além das praias. São atrações conhecidas no mundo inteiro e
celebradas em músicas, filmes e livros. Simplesmente imperdíveis.

Loja 05

Loja 02

Cristo Redentor
A estátua, eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, fica no alto do Morro do Corcovado e pode ser
acessada de van, por meio de estrada panorâmica; de trem turístico, que também passa pelo meio da mata; e até
mesmo de helicóptero. O Cristo tem 38 metros de altura e foi inaugurado em 1931. Do alto você observa toda a
cidade, em uma visão de 360 graus.

Pão de Açúcar
Loja 01

Loja 04

Loja 06

Apoio:

O topo do Morro do Pão de Açúcar é acessado por meio do bondinho, tradicional cartão-postal carioca
construído há mais de um século e rodeado de janelões de vidro. O passeio tem duas paradas: no Morro da Urca,
a 220 m de altitude, e no Pão de Açúcar, a 396 m. A vista da Baia de Guanabara é espetacular.

Praias
Começando por Copacabana, a praia mais famosa do Rio, tem ótima infraestrutura hoteleira e é ideal para
praticar esportes. À esquerda, fica a Pedra do Leme; à direita, o Forte de Copacabana. Já Ipanema e Leblon formam
uma única orla. Em Ipanema existem áreas específicas para o público GLS, para os esportistas, para os que esperam
pelo espetáculo do pôr do sol, entre outras tribos. Já o Leblon tem clima familiar, com um concorrido playground.

RIO 2016

JOGOS OLÍMPICOS ACONTECEM PELA 1 VEZ NA AMÉRICA DO SUL
A

Reunindo mais de 10 mil atletas de 206 países, a 31a edição dos Jogos Olímpicos
será realizada pela primeira vez na América do Sul. O país escolhido foi o Brasil e a
cidade, o Rio de Janeiro.
Estão programadas 306 provas que incluem 42 esportes, em 17 dias de torneio:
de 5 a 21 de agosto. Já os Jogos Paralímpicos estão marcados de 7 a 18 de setembro.
Além das modalidades populares, como futebol, vôlei, basquete e natação, a
novidade é a volta do golfe (depois de 112 anos) e do rugby (que ficou fora da
competição oficial por 92 anos).

Centro histórico
No centro histórico encontram-se restaurantes tradicionais e atrações como a Igreja da Candelária, o Centro
Cultural Banco do Brasil, o Paço Imperial, o Theatro Municipal, a Confeitaria Colombo, a Cinelândia, o Museu
Nacional de Belas Artes, os Arcos da Lapa, a Praça Mauá, a Praça Quinze e a Igreja do Mosteiro de São Bento.

Barra da Tijuca
O bairro possui uma bela praia, shopping centers e condomínios de luxo. Lá você encontra algumas das
principais instalações esportivas dos Jogos Olímpicos, como o Parque Olímpico e a Vila Olímpica. A Barra da
Tijuca também fica próxima a outros importantes pontos turísticos, como o Polo Gastronômico de Vargem Grande
e a Pedra da Gávea.

Sugestões da CVC Paineiras
Mais informações, pelo telefone:
(11) 3395-3688 / Whats (11) 94720-4665
paineiras@cvc.com.br

Futebol
O Brasil já sabe quem serão seus primeiros adversários no futebol. No Grupo A, a
seleção masculina estreará contra a África do Sul. Os outros adversários na primeira
fase serão Dinamarca e Iraque. No grupo E, o que abre a disputa entre as mulheres, o
Brasil terá pela frente China, Suécia e África do Sul. O sorteio aconteceu em 14 de abril,
no Maracanã (Rio).
A estreia da seleção masculina será no dia 4 de agosto, contra os sul-africanos,
no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, o Brasil enfrenta os iraquianos,
também no Mané Garrincha, no dia 7. Três dias depois, a Dinamarca na Fonte Nova, em
Salvador. As partidas de futebol serão em seis cidades: Rio, Belo Horizonte, Brasília,
Manaus, Salvador e São Paulo. Mais informações no site oficial www.rio2016.com.
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DATAS

PROGRAMA SIM

SUA MÃE TAMBÉM FOI MÁ?

COLABORADORES PREMIADOS EM ABRIL

Minha mãe era a mais má do mundo...
As outras crianças se entupiam de doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas.

Confira os premiados no Programa Sugestões e Inovações para Melhorias (Sim), a fim de motivar e agregar
valores à Coopercica. O tema foi melhoria na qualidade do atendimento.

1o Colocado

Enquanto elas bebiam refrigerantes, comiam batatas fritas e tomavam sorvetes no almoço, nós tínhamos que
comer arroz, feijão, carnes, legumes e frutas. E ela nos obrigava a comer na mesa, bem diferente das outras mães
que deixavam os filhos fazerem as refeições vendo TV.
Ela insistia em saber onde estávamos. Toda hora ligava para o nosso celular – até de madrugada - e “fuçava”
em nossos e-mails. Era quase uma prisão!
Mamãe tinha de saber quem eram nossos amigos e o que fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos com
quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas uma hora ou menos.
Nós achávamos que ela “violava as leis do trabalho infantil”, pois precisávamos tirar os pratos da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo, entre outras atividades “crueis”. Eu acho que ela nem dormia à noite,
pensando nas tarefas que iria nos impor, no dia seguinte.
Ela insistia para que disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, conseguia até ler os nossos pensamentos.
A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que
saíssemos; tinham que subir, bater à porta, para conhecê-los.
Enquanto eles podiam voltar tarde da noite - tendo apenas 12
anos -, tivemos que esperar até os 16 para chegar um pouco mais
tarde. Ah, aquela “chata” ainda se levantava para saber se a festa
foi boa - só para checar se estávamos bem.
Por causa de nossa mãe, perdemos “grandes” experiências
na adolescência: não nos envolvemos com drogas, furtos, atos
de vandalismo, nem fomos presos por crime algum.

Bruno Eiti Nozaki
Loja 01 . Inventário
Prêmio: Ap. Celular Samsung J3

2a Colocada

FOI TUDO POR CAUSA DELA!

Sabrina F.C. Maass
Loja 04 . Frios

Agora, que já somos adultos e compreendemos a educação que nos deu, queremos repetir
os seus gestos para que possamos ser também
“pais maus”, a exemplo dela.
Um dos males da atualidade é a omissão.
A falta de limites. A falta de amor!

Prêmio: Tablet Xpro Dual

PROMOÇÕES

Homenagem
da Coopercica
às Mães.

”MINHA MÃE É UMA JOIA”
Para homenagear as Mamães, a Coopercica está
realizando a sensacional promoção “Minha Mãe é
uma Joia”, que irá sortear seis gargantilhas de ouro
veneziana ponto de luz (uma por loja), no dia 01 de
junho.
Para participar, nas compras a partir de R$ 30, em
qualquer uma das seis lojas, os Cooperados devem
depositar o cupom fiscal na urna desta promoção, até
o dia 31 de maio. Participe e boa sorte!!!!
Imagem meramente ilustrativa.
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PROMOÇÕES

PARTICIPE DA PROMOÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO!
Para comemorar 47 anos de fundação, a
Coopercica está realizando a Promoção
Especial de Aniversário, que irá contemplar
seis Cooperados (um por loja), com vale-compras
de roupas, calçados e acessórios, além de um valeconfraternização para mais 10 acompanhantes na
Churrascaria Estância (com exceção de bebidas e
sobremesas), localizada na Av. 14 de Dezembro, em
Jundiaí.
Para participar, nas compras acima de R$ 100, o
Cooperado deverá retirar um cupom de sorteio, preencher e depositar na urna. A promoção termina no
dia 31 de maio.
Os sorteios serão realizados em 01 de junho, às
10h, nas lojas Coopercica. Consulte regulamento,
participe e boa sorte!
Apoiadores:

SORTEIOS

CONFIRA OS GANHADORES DA COMPRA PREMIADA MENSAL
■ Olímpio Roveri (loja 1)
■ Antônio Donizeti Miota (loja 2)
■ Ana Maria Fossen Romanato (loja 3)
■ Antônio Jair Simionato (loja 4)
■ Sebastião Lúcio da Silva (loja 5)
■ Antônio Pedro Kachan (loja 6)

* Sorteio dos contemplados com vale-compras, correspondente ao
valor do cupom fiscal, realizado em 01 de abril.
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Fazendo
a Feira
Maio
PINHÃO
É uma semente da araucária, árvore
símbolo do Paraná, que corre o risco
de extinção. Por ser um carboidrato
complexo, garante maior saciedade
e estimula o equilíbrio intestinal,
podendo ajudar na recuperação da
flora bacteriana e também na melhora
do sistema imunológico.
O pinhão é fonte de fibras, proteínas, carboidratos
e de minerais como potássio, cálcio, ferro e zinco.
As fibras são aliadas do funcionamento saudável
do intestino. Já o potássio é conhecido como um
vasodilatador, permitindo que o sangue passe a
circular com mais facilidade no organismo, reduzindo,
dessa forma, a pressão arterial, e ajudando a evitar
doenças cardiovasculares.
Porém, como todo alimento, é necessário consumilo de forma equilibrada. Por ser rico em carboidratos,
a recomendação é ingerir 100 g de pinhão cozido
por dia - cerca de 10 unidades, o equivalente a 174
calorias.
Outra alternativa é consumir o pinhão na forma
de farinha, que pode servir como ingrediente na
preparação de pães, biscoitos e bolos. Esta farinha é
indicada para pessoas com doença celíaca, pois não
contém glúten. Se optar pela farinha, basta triturar o
pinhão cozido em um liquidificador ou processador.
A farinha de pinhão pode substituir a farinha de trigo.

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.

Hortaliças
e Outros
Alface
Almeirão
Cenoura
Couve
Escarola
Mandioca
Pinhão

Frutas
Atemoia
Caqui
Mexerica Ponkan

NUTRIÇÃO

COZINHA TAILANDESA: EQUILÍBRIO ENTRE TEMPEROS E INGREDIENTES!
Leve, fresca e tradicionalmente temperada com ervas aromáticas e pimenta.
A culinária tai, como ficou conhecida no mundo,
é a alegria da Ásia. Lembra a comida chinesa, só que
acrescida de coentro, cebolinha, coco e pimenta.
Lá não se vive sem ingredientes frescos –
sobretudo frutas, como melancia, manga e papaia.
Generosos no tempero, os tailandeses também
não dispensam os molhos de tamarindo, gengibre,
camarão (nan prik) e peixe (nan pla) – que, muitas
vezes, substitui o uso do sal em seus pratos. Eles
perfumam e dão aquele sabor exótico – notas doces
e picantes - aos quitutes.
O sabor inconfundível da culinária tailandesa
aparece aliado aos benefícios medicinais dos
ingredientes usados. Além da preocupação com o
sabor, a aparência e o aroma, há grande ênfase no
equilíbrio geral dos alimentos na refeição. O mix de
ingredientes - alho, limão, cebola, capim-limão e
pimenta - funciona como um verdadeiro expectorante

para os pulmões.
O arroz é um dos alimentos que nunca faltam
na mesa tailandesa. Ele pode ser servido de muitas
maneiras: fervido, frito ou em sopa. Os molhos
também são importantes, sendo considerados a base
desta gastronomia.
Pelo país encontram-se pratos exóticos, feitos
com rins de peixe, de Phuket, e os que usam grilos
e ovos de formiga, de Udon Thanim. Essa cidade,
por sinal, carrega um forte orgulho. Foi lá que pela
primeira vez no mundo se cultivou o arroz, essa
unanimidade asiática.

PRATOS TÍPICOS
Caril: mistura de temperos, como gengibre, alho
e pimentas;
Kaeng tai pla: prato feito com rins de peixe,
típico da região sul;

Laab: salada de galinha picada com molho
picante.

CURIOSIDADES

■ Um pomar de araucárias rende mais de 100
anos de colheita.
■ Um hectare (10.000 m2) de plantação produz,
anualmente, a partir de 2,4 mil quilos de pinhão,
podendo chegar ao dobro disso.
■ Antes de plantar um pinhão e dar origem a uma
araucária, faça um teste: coloque os pinhões dentro
de um recipiente com água. Os que afundarem vão
germinar facilmente, enquanto os que flutuarem
devem ser rejeitados, pois não servem para o plantio.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

ALBERT, O SÃO FRANCISCO DO SÉCULO XX!

É O FIM? NÃO, APENAS O COMEÇO!

O professor Albert Schweitzer
nasceu na Alemanha em 1875 e com
77 anos ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
Foi músico, filósofo, teólogo, médico e
missionário.

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se você insistir em
permanecer nela mais tempo do que o necessário, perderá a alegria e o sentido das
outras etapas que virão. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos não importa o rótulo-, o que vale mesmo é tentar se desprender do passado!

Um dos maiores intérpretes de Bach, foi também
seu maior biógrafo e aclamado como o grande
concertista da Europa.
Um dia, como que atingido por um raio, soube
da extrema necessidade de missionários no Gabão,
na África. E descobriu que o perfil ideal de um
missionário era aquele que tivesse conhecimentos
de Medicina. Daquele dia em diante, sua vida mudou.
Começou a estudar Medicina e seis anos depois
especializou-se em doenças tropicais.
Quem o conhecia não acreditava que ele iria
morar nas selvas do Gabão e deixaria de lado todos
aqueles anos em que havia se dedicado à música,
que tanto encantava os homens como os anjos!

Albert vendeu seus pertences, inclusive medalhas,
troféus e instrumentos musicais, para iniciar sua
nobre missão: fundar um hospital para doenças
tropicais e uma clínica para leprosos no Gabão.
Multidões de africanos recorreram a ele, deixando
de lado as tradições tribais milenares e aceitando
os anestésicos e a penicilina que prolongaram suas
vidas e minimizaram suas dores. Depois Albert
construiu vários outros hospitais na África.
Esporadicamente, retornava à Alemanha e à
Inglaterra, onde arrecadava fundos para os hospitais
africanos graças aos seus concertos. O seu exemplo
comovia a todos.
Com o sacrifício de sua vida, demonstrou que é
possível ter utopias e viver por elas e que a aridez do
espírito humano se curva diante de uma alma nobre,
ansiosa para servir ao próximo.
Para o saudoso escritor e filósofo grego Nikos
Kazantzakis, Albert foi "o São Francisco do século XX
e o seu exemplo foi maior que o seu tempo”.
Albert faleceu aos 90 anos, no Gabão.

"A PAZ NÃO
É INÉRCIA, É
O TRABALHO
CORAJOSO QUE
FAZ NASCER A
SOLIDARIEDADE
NO INTERIOR DO
HOMEM"
Albert Schweitzer

Foi despedido do trabalho? Terminou uma
relação? Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em
outro país? A amizade cultivada ao longo dos anos
desapareceu sem explicações?
Você pode passar muito tempo se perguntando
porque “aquilo” aconteceu. Pode até ficar pensando
que não dará mais um passo enquanto não entender
as razões que transformaram a sua vida em um
verdadeiro caos. Entretanto, essa reflexão só servirá
para provocar mais desgaste em você e também
nas pessoas que estão ao seu redor. Afinal, você
está sofrendo pelo seu passado e se esqueceu do
presente.
Ninguém pode estar ao mesmo tempo no
presente e no passado, nem mesmo quando se tenta
entender “aquilo” que está lhe incomodando. O
que passou não voltará. Por exemplo: não se pode
ser eternamente criança, nem adolescente; muito
menos filho que culpa os pais por tudo. Não vale a
pena também recordar noite e dia uma relação que já
terminou, na qual o outro não tem a menor intenção
de reatar.
Desligue-se do passado, pois só lhe causa dor e
sofrimento. Trata-se de uma atitude destrutiva. Não
se esqueça: você não é vítima!
Diga a si mesmo que “aquilo” que passou, passou
e não voltará.
Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem “aquilo”, sem aquela pessoa – nada é insubstituível.
Um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio, pode mesmo ser difícil, mas é muito importante encerrar
ciclos.
Não apenas por orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas simplesmente porque “aquilo” já não se
encaixa na sua vida. Feche a porta, mude a rota, sacuda a poeira. Deixe de ser quem você era e se transforme em
quem realmente é.
Siga em frente, procure o caminho da luz. As trevas ficaram para traz.
O sol voltou a brilhar na sua vida. Acredite. Viva o presente e seja feliz!

PARA REFLETIR
O AMOR É SÁBIO; O ÓDIO, ESTÚPIDO.
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Culinária
FIC HA 1 66

Frango Ensopado com Pinhão

Arroz Tailandês com Leite de Coco

Ingredientes

Ingredientes

1 kg de sobrecoxas de frango
4 colheres (sopa) de óleo
4 dentes de alho amassados
1 cebola picada
4 tomates picados sem pele e sem sementes
1 xícara (chá) de água quente
3 xícaras (chá) de pinhão cozido cortado em rodelas
2 colheres (sopa) de salsinha picada
2 colheres (sopa) de cebolinha cortada em rodelas
sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de arroz de jasmim
1 1/4 xícara (chá) de leite de coco
1 1/4 xícara (chá) água
1 folha de louro
1 colher (sopa) de raspas de limão
sal a gosto

Modo de preparo
Tempere o frango com o sal e a pimenta. Aqueça o óleo em
uma panela e junte o alho e a cebola. Frite até começar a
dourar. Acrescente o frango e refogue-o até ficar bem dourado.
Enquanto isso, cozinhe os pinhões em panela de pressão, até
ficar macio, porém sem desmanchar. Corte-os em rodelas de
aproximadamente 1 cm, reserve. Adicione os tomates, a água
quente e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando,
até o frango ficar macio. Junte o pinhão, a salsinha e a cebolinha
e sirva imediatamente.

Frango Aperitivo com Hondashi®
Receita Ajinomoto

Ingredientes
1 xícara (chá) de água (200ml)
1 colher (chá) de sal
400g de peito de frango cortado em tiras
1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de cúrcuma em pó
1 sachê de HONDASHI®

Modo de preparo
Em uma tigela média coloque a água e o sal, e mexa bem. Junte
o frango, cubra e leve à geladeira, por 20 minutos. Em uma
tigela grande, coloque a farinha, a cúrcuma e o HONDASHI®, e
misture bem. Reserve. Passe o frango na farinha temperada, na
água da marinada e repita o processo, finalizando com a farinha
temperada. Frite em imersão, em óleo quente, aos poucos, por
2 minutos, ou até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em
seguida.

Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes numa panela e leve ao fogo
médio, sempre mexendo até ferver. Reduza o fogo, tampe
a panela e deixe cozinhar até reduzir todo o líquido. Mexa
delicadamente, tomando o cuidado para não queimar. Depois
de pronto, retire do fogo, coloque as raspas de limão e espere
10 minutos antes de servir.

Sopa de Queijo e Vinho
Receita Ajinomoto

Ingredientes
1 colher (sopa) de margarina sem sal
2 dentes de alho espremidos
200g de queijo minas fresco cortado em cubos
1/2 xícara (chá) de vinho branco suave
2 sachês de Tempero SAZÓN® Vermelho
meia colher (chá) de sal
2 e meia xícaras (chá) de água
4 colheres (sopa) de requeijão
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de leite

Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque a margarina e leve ao fogo alto
para derreter. Junte o alho e refogue rapidamente até dourar.
Acrescente o queijo minas, o vinho, o Tempero SAZÓN®, o sal,
a água, o requeijão e a farinha de trigo previamente dissolvida
no leite, e cozinhe por 4 minutos, mexendo sempre, ou até
encorpar. Retire a sopa do fogo e sirva em seguida.

Imagem ilustrativa.
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