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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 24h; sab: 7h às 24h 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
14 de novembro:
Dia Mundial do Diabetes
Mais de 12 milhões de brasileiros são portadores de diabetes, uma
doença que pode ser definida como a elevação da glicose no sangue
(hiperglicemia). Aproximadamente, mais da metade dos portadores de
diabetes tipo 2 desconhecem sua condição, uma vez que o diabetes é
pouco sintomático. O diagnóstico precoce é importante, para evitar
complicações futuras.
Tipo 1: a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, pois suas
células sofrem o que chamamos de destruição autoimune. Os portadores necessitam
de injeções diárias de insulina, para manterem a glicose no sangue em valores normais. Há risco
de vida se as doses de insulina não forem dadas diariamente. Pode ocorrer em qualquer idade, porém é mais
comum em crianças, adolescentes ou adultos jovens.
Tipo 2: corresponde a 90% dos casos de diabetes. Ocorre geralmente em pessoas obesas com mais de 40
anos, embora também se manifesta em jovens por maus hábitos alimentares, sedentarismo e estresse da vida
urbana. Por ser pouco sintomática, pode ficar por muitos anos sem diagnóstico e sem tratamento, o que favorece
a ocorrência de complicações no coração e no cérebro.

Sintomas
▪ Urinar em excesso, inclusive acordar várias vezes à noite para urinar;
▪ Sede excessiva;
▪ Aumento do apetite;
▪ Perda de peso, inclusive em pessoas obesas;
▪ Cansaço;
▪ Vista embaçada;
▪ Infecções frequentes, como as de pele.
* Quaisquer que sejam os sintomas, um médico deve ser procurado imediatamente para realização de exames
que esclarecerão o diagnóstico. Um simples exame de sangue pode revelar se você é portador do diabetes.
Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes
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Consumo

Viagem

Crescem as vendas
de barras de cereais

Arrumar a mala pode
ser prazeroso!

Saudáveis e práticas. Esses dois atributos têm atraído
cada vez mais consumidores para as barras de cereais.
E isso se reflete no aumento das vendas. No ano passado,
o volume cresceu 10% em relação a 2012, segundo dados da
Nielsen. Para 2014, a expectativa é de mais crescimento. Só
nos primeiros quatro meses do ano, a alta foi de 5%.

As pessoas gostam de viajar, mas, muitas,
torcem o nariz na hora de arrumar as malas.
Para facilitar – afinal, está chegando o Natal, o
Reveillon e as férias escolares de verão -, confira
as sugestões abaixo. Não se esqueça: com
organização e alguns truques que aprenderá,
ficará muito mais fácil e até prazeroso realizar
essa tarefa.

De acordo com os fabricantes, a compra está deixando de ser feita
por impulso e se tornando mais rotineira. Aumento da renda e novos
consumidores em busca de alimentos saudáveis e práticos explicam a expansão das barrinhas.
O perfil do consumidor também mudou. Antes, o público era formado basicamente por jovens que
praticavam esporte. Hoje, também estão incluídas crianças, consumidores de mais idade e jovens que
não fazem atividade física.
A embalagem com três unidades é a mais comercializada nos supermercados. A versão preferida
do consumidor é light, que representa 57% do volume. Já a barra regular fica com 39%. A zero e a diet
têm juntas 4%, conforme a Nielsen.
Banana com aveia e mel; morango e também aveia, ambas com chocolate na composição,
respondem por quase metade das vendas da categoria, de acordo com a Nestlé, uma das fabricantes
do produto.

Mais de 13 milhões de smartphones
foram vendidos no Brasil
Entre abril e junho passado, as vendas de celulares smartphones no Brasil foram de 13,3
milhões de aparelhos, um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2013, segundo
a IDC (International Data Corporation).
O número é recorde. Só nesse segundo trimestre, foram vendidos
mais de 100 smartphones por minuto no Brasil. Além deles, também
foram comercializados 4,6 milhões de celulares tradicionais,
sem funções de aplicativos. Os tradicionais, entretanto, tiveram
queda de 16% sobre o segundo trimestre do ano passado.
Mais de 90% dos smartphones vendidos rodam em
sistema operacional Android. O valor médio dos aparelhos
ficou em torno de R$ 700.
Uma tendência mostrada pelo estudo da IDC é o
crescimento dos "phablets" (união das palavras "phone", de
telefone, e tablet), como vem sendo chamados os smartphones
que têm telas maiores que 5 polegadas. Para se ter uma ideia, foram
vendidos 128 mil aparelhos com essa configuração em 2012 e cerca de
2,2 milhões em 2013. A tendência é que sejam vendidas mais 5 milhões de
unidades em 2014.

6

COOPERCICA

Em primeiro lugar, coloque os sapatos embalados
em sacos protetores. Em seguida, dobre as pernas
das calças juntas e deixe metade delas para fora
da mala. Assim é possível criar um envelope com
as peças na hora de fechar a mala, evitando que as
roupas fiquem soltas.
As camisetas e blusas mais simples podem
ser enroladas, a fim de ocupar menos espaço. Elas
cabem perfeitamente nos cantos, assim como as
peças íntimas.
Se for levar roupas com franjas, não se esqueça de
dobrá-las para dentro. Assim, não enroscam nos zíperes na
hora de fechar e abrir a mala.
A última peça deve ser o pijama, para evitar que seja preciso revirar a mala em busca do mesmo,
principalmente quando se chega no destino à noite.
MAIS DICAS
▪ Pendurar roupas em cabides organizadores pode ser muito prático. Você só terá que colocá-los
dentro da sua bagagem. Já vai estar tudo em ordem!
▪ Se tiver que levar paletó, dobre-o do avesso para mantê-lo limpo e sem amassar.
▪ Casacos devem ser colocados abertos, cruzando as mangas para reduzir o espaço. Outra opção
é levá-lo na mão.
▪ Ao fazer as malas, coloque cintos enrolados nas golas de camisas, para manter sua forma.
▪ Organize cabos soltos guardando-os em caixas de óculos.
▪ Para ocupar pouco espaço, coloque xampu e creme dentro de pequenos frascos plásticos bem
vedados.
▪ As roupas sujas devem ser colocadas dobradas em sacos na mala, para separá-las das limpas.
▪ Não se esqueça de levar guarda-chuva, para não ter que gastar dinheiro comprando um na sua
viagem.
▪ Se viajar ao exterior, leve sempre receita médica junto com os seus medicamentos.
▪ Principalmente nas viagens aéreas, é importante identificar as bagagens com etiquetas bem
legíveis. Assim, em caso de extravio ou outro tipo de perda, quem achar a sua mala poderá contatá-lo.
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Carreiras

Solidariedade

Perguntas que não podem
ficar sem respostas!
AONDE QUER CHEGAR?
Ter noção clara das suas habilidades e deficiências é fundamental para saber
o rumo profissional que deve seguir. Analise também as competências para atingir
a sua meta e qual o prazo necessário para alcançar o seu objetivo. A seguir, defina a
forma como vai agir. Entre as opções, faça mais cursos, assista palestras gratuitas e se
relacione melhor com as pessoas. Vale a pena investir em conhecimento.

Brinquedos são entregues
às entidades assistenciais
A Coopercica entregou no dia 10 de outubro
passado, os brinquedos arrecadados na campanha
“Criança Solidária” às entidades cadastradas, como
Centro Educacional João de Deus, Creche Ternura e
Coragem e Associação Bem-Te-Vi.

QUAIS ATIVIDADES AJUDAM NO “UPGRADE”?
As atividades devem estar ligadas ao que você busca. Não adianta desempenhar tarefas
que não contribuam com o seu objetivo. Por exemplo, se você quer assumir um posto na
diretoria da empresa, deve investir em atividades de gestão em pessoas para se aproximar mais da equipe.
COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESSAS IDEIAS?
Escreva no papel as suas metas. Somente na cabeça os planos são esquecidos. Mantenha as anotações em
local visível porque o que não é visto também acaba sendo esquecido.

ão de Deus

cacional Jo

Centro Edu

O SEU CURRÍCULO ESTÁ ATUALIZADO?
Invista na sua apresentação, para ter mais chances de aumentar seu valor na concorrência. Vale ressaltar
que qualquer plano de carreira depende de disciplina, determinação e paciência. Alguns profissionais têm muito
potencial, mas não conseguem atingir suas metas porque não têm um plano de carreira definido.

Prêmio

Associação

Bem-Te-Vi
Creche

Ternura

e Cora

gem

Adolescente recebe Nobel da Paz
A mulçumana Malala Yousafzai, do Paquistão, de apenas 17 anos, acaba de se tornar a mais jovem
ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, nos 114 anos de história dessa premiação.
O anúncio pelo Comitê do Nobel foi feito no dia 10 de outubro passado e Malala dividiu com
o ativista indiano Kailash Satyarthi, de 60 anos, o prêmio pela luta contra a opressão das
crianças e dos jovens e pelo direito de todas as crianças à educação.
Em 2009, com apenas 14 anos, Malala protestou em seu blog contra o regime do
Talibã que proibiu as meninas paquistanesas de frequentarem escolas. A ousadia lhe
custou três tiros na cabeça. Malala foi levada para a Inglaterra, onde se submeteu
a um tratamento, e hoje mora em Birmingham. Ela já recebeu inúmeros prêmios
internacionais e costuma dizer que devem ser enviados livros ao invés de fuzis e
bombas aos países em conflitos. “Nossos livros e canetas são as armas mais
poderosas”, afirmou Malala.
Já Kailash foi escolhido por liderar missões para resgatar 80.000 crianças que
trabalhavam em regime de escravidão na Índia.
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Agradecimento
A Coopercica agradece a atitude exemplar da funcionária Maria José dos
Santos, que encontrou uma carteira contendo documentos e dinheiro de
uma cooperada, durante a limpeza do banheiro externo da loja 1 (Jd. Cica) e
imediatamente a entregou ao gerente Carlos Dias.
A cooperada, sra. Christiane Stachkflerd, ao ser informada, fez questão
de se deslocar até a loja e agradecer pessoalmente à Maria José, pelo
seu grandioso gesto, merecedor de elogios e que deve servir como
exemplo para as pessoas.
É a segunda vez neste ano que ocorre situação semelhante com
funcionário da loja 1. Esse bom exemplo orgulha a Coopercica.
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Loja 03
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Empório Gourmet

Adega Climatizada

Muito mais que um supermercado
Entre as novidades da loja 3, estão o Empório Gourmet, o walk-in-cooler e as gôndolas de produtos
infantis, perfumaria e higiene pessoal que agora estão próximas da Coopercica Drogaria. A loja 3 também
conta com açougue nota dez e uma adega climatizada. Os banheiros foram remodelados.
EMPÓRIO GOURMET
Trata-se de um espaço diferenciado para
exposição de conservas, molhos e antepastos, de
ótima qualidade. Ao lado, foram instalados pontos
de gondôlas refrigeradas com vários tipos de queijo,
inclusive de búfala.
WALK-IN-COOLER
Foi especialmente projetado para oferecer maior
praticidade e conforto ao cooperado, graças ao seu
design inovador e moderno. Ajuda na visualização
das bebidas. Como a reposição é feita pela parte
de traz, não interfere no espaço utilizado pelos
cooperados. Também conserva melhor a temperatura
das bebidas.
NOVA LOCALIZAÇÃO
As gôndolas de produtos infantis, perfumaria e
higiene pessoal agora ficam próximas à Coopercica
Drogaria (página 11), para aproximar essa mesma
categoria de mercadorias e assim facilitar as compras
dos cooperados.
AS MUDANÇAS
A primeira fase da revitalização da loja 3 foi
concluída em agosto passado, com a criação de um
espaço exclusivo para exposição de produtos diet e
naturais, adega climatizada e o setor de perecíveis
ganhou iluminação moderna – embutida e direta. Foi
instalada também uma nova gôndola de queijos, em
pedra de mármore.
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Inaugurada terceira
Coopercica Drogaria
Foi inaugurada no dia 21 de outubro passado, a
terceira Coopercica Drogaria, desta vez na loja 3
(V. Rio Branco). As lojas 4 (Jd. São Vicente) e 6
(Caxambu) já possuem Drogarias, que funcionam
no mesmo horário das lojas, para maior
comodidade dos cooperados.

Diet e Naturais

especializada, para aferição de pressão e glicemia,
e aplicação de injetáveis (com a apresentação de
receituário médico).

Perfumaria

Walk-in Cooler

A nova Drogaria da loja 3 funciona de segunda a
sábado, das 8h às 22h, e aos domingos, das 8h às
18h.
Nas Drogarias são comercializados remédios de
referência, genéricos e similares; produtos de higiene
bucal, pessoal, perfumaria, dermocosméticos (de
marcas conceituadas), artigos infantis, entre outros.
Além disso, contam com uma equipe
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Ecoplaneta
Sustentabilidade e economia:
vantagens dos concentrados
Os produtos de limpeza concentrados como o sabão em pó ou líquido, desinfetantes, amaciantes,
detergentes e removedores têm maior poder de ação com dosagens menores e ganhos tanto
para o planeta como para o bolso. Isso porque você acaba usando uma quantidade menor do
produto, por ele ser concentrado. Acompanhe a seguir as suas vantagens.
Recursos naturais: produtos concentrados necessitam de menos água para a sua fabricação.
Por isso, possuem fórmulas diferenciadas. Esse aspecto representa uma significativa economia
do principal recurso natural do planeta, a água, essencial para a sobrevivência da humanidade, de
animais e de plantas. Além disso, o uso mais responsável desse elemento por grandes empresas
reduz a possibilidade de contaminações e outros fatores que possam afetar os rios.
Embalagens: por renderem até três vezes mais do que produtos convencionais, os itens concentrados
contribuem para processos produtivos mais eficientes. Afinal, as embalagens são menores – o poder
de ação é mantido em quantidades reduzidas. Isso diminui a demanda de plástico da indústria, que
usa petróleo - matéria-prima não renovável -, para a sua fabricação.
Transporte: embalagens menores ocupam menos espaço nos estoques e nos caminhões de transporte.
Por isso, é possível levar mais caixas por viagem, reduzindo o número de trajetos percorridos e de
emissões de gases poluentes na atmosfera. Além disso, consomem-se menos caixas de papelão
(fabricadas a partir da celulose, obtida de árvores) e paletes (plataformas de madeira
usadas para a locomoção de cargas).
Distribuição: de acordo com a cadeia produtiva, são
necessários menos caminhões em movimento para
as entregas ao comércio, o que gera uma melhora nas
condições do trânsito nos grandes centros urbanos, fator
este fundamental para a redução dos congestionamentos
e do consumo de combustíveis.
Consumo: o uso adequado dos produtos concentrados,
conforme as instruções, permite diminuir a dosagem sem
a perda de eficácia. No caso dos sabões líquidos, além de
lançar menos compostos químicos à rede de saneamento
básico, as roupas ficam igualmente limpas e perfumadas,
dispensando uma segunda lavagem ou um novo
enxágue. Com isso, você utiliza menos água e reduz
os gastos em casa.
Descarte: o número de embalagens para descarte
diminui, consequentemente o lixo acumulado é
reduzido. Quem ganha é a natureza.
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Fazendo a Feira

NOVEMBRO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Milho

Na Safra

Um dos cereais mais cultivados no mundo,
atrás apenas do trigo e do arroz, o milho é
um dos principais alimentos da América
Latina, onde surgiu. Como todo cereal, é rico
em carboidratos, mas também tem ferro,
fósforo, potássio, zinco, fibras; vitaminas E,
B1, B2 e antioxidantes.

Hortaliças e Outros

Frutas

Abobrinha Itália
Milho Verde

Abacaxi
Ameixa Nacional
Coco Verde
Jabuticaba
Laranja Pêra
Nectarina Nacional
Pêssego Nacional

Para aproveitar melhor seus nutrientes,
consuma o milho in natura. Na pipoca, por
exemplo, o milho perde vários nutrientes por
causa do calor.
ORIGEM
Cristóvão Colombo descobriu a planta na
América e a levou para a Espanha de onde
rapidamente se espalhou para Europa, África,
Índia, China e Oriente Médio.
O Brasil é um dos maiores produtores do
mundo, ao lado dos EUA, China, México e
Rússia. No entanto, somente 5% da produção
são destinados à alimentação humana. O
restante é utilizado como ração para animais.
Além das espigas frescas, é possível
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encontrar outros tipos de milho seco: o amarelo
inteiro (para se fazer pipoca) e o amarelo
quebrado (mais conhecido por canjiquinha,
ingrediente de um prato mineiro). Já com o
milho branco é possível preparar a canjica, um
doce bem brasileiro.
COMO ESCOLHER
As melhores espigas são aquelas que têm
palha verde.
Entre os milhos em conserva, prefira os que
são conservados somente em água e sal ou os
congelados.
Para conservá-lo, o ideal é cozinhar o milho
no dia da compra, já que as espigas são bem
sensíveis. Se não for possível, conserve as
espigas na geladeira, dentro de sacos plásticos
e sem remover a casca.
Também é possível cozinhar o milho e
guardá-lo cozido ou mesmo congelar os
grãos.
Com seus subprodutos, como o
popular fubá, é possível preparar
broas, pães e biscoitos. A farinha
de milho dá boa farofa, polenta
e angu.
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Nutrição

Sugestões para
começar bem o dia
Estudo internacional aponta que o hábito de tomar o café da manhã ajuda a
emagrecer, além de melhorar o humor, a
concentração e o raciocínio. Acompanhe a
seguir dicas de alimentos para fazer parte do
seu café matinal.
PÃO
O pãozinho integral (1 unidade) tem 135 calorias e é fonte de
fibras. Já o pãozinho comum (1 unidade) apresenta 150 calorias. Mas se tirar o miolo,
eliminará cerca de 40 calorias.
O QUE PASSAR
A margarina é uma boa opção, mas prefira a que não
tem sal nem gordura trans. É fonte de vitamina E
e não tem colesterol. Já o requeijão é fonte de
cálcio e de proteína. Se quiser incluir a geleia,
procure uma que seja produzida com o açúcar da
própria fruta e sem glúten.
PARA COMER COM O PÃO
O peito de peru (1 fatia tem 51 calorias) e o blanquet (1 fatia tem 43 cal) são as melhores
opões de proteína. Têm pouca gordura.
Os queijos são ótimas fontes de cálcio, porém prefira os “magros”. A ricota (dois pedaços têm 43 cal) é feita do soro da fabricação de queijos. Na versão tradicional tem
em média 50% de gordura e a light 10%.
Já o cottage (1 colher bem cheia tem 36 cal) apresenta em média 35% de gordura, podendo ter 0% na versão light.
O queijo de Minas tradicional (1 fatia grande tem 67 cal) possui 68% de gordura;
já o light, 25%.
FRUTAS
Laranja, mamão, abacaxi e ameixa ajudam no funcionamento do intestino. A maçã,
goiaba e caju podem prender o intestino.
O QUE BEBER
O tradicional leite com café é fonte de cálcio e de vitamina B; o café ainda é rico em antioxidantes.
O leite com achocolatado geralmente
contém grande quantidade de açúcar e
pouco cacau, o que o torna menos saudável. Se possível, consumir a versão light.
O iogurte, além de regular a flora intestinal, é ótima fonte de
proteínas, minerais e vitaminas, têm baixo teor calórico, menos
lactose que o leite comum e o melhor: é saboroso. Se preferir,
opte pela versão light.
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Reflexão

Storytelling

“Harry Potter” trouxe fama
e fortuna para Rowling
J. K. Rowling, autora inglesa da premiada série "Harry
Potter", até os 32 anos ficou conhecida por escrever
em bares, acompanhada da filha no carrinho. Enfrentou
dificuldades financeiras até lançar em 1997 o livro “Harry
Potter e a Pedra Filosofal”. Depois, escreveu outros seis
livros sobre o “bruxinho”, conquistando fama e riqueza.
Seus livros foram traduzidos para mais de 60 línguas e até
2012 venderam mais de 450 milhões de exemplares. Ela foi a
primeira escritora que ficou bilionária, escrevendo livros para crianças
e adolescentes de todo o mundo. Ao mesmo tempo, passou a contribuir com
instituições que ajudam a combater doenças, injustiças e a pobreza, doando
cerca de 20% de sua fortuna.
História
Rowling nasceu em Yate, Inglaterra, no dia 31 de julho de 1965. Filha
de Peter Jolin Rowling e de Anne Volant, passou sua infância na cidade de
Chepstow. Seus pais gostavam de ler e sua casa era repleta de livros. Desde
criança queria ser escritora. Escreveu seu primeiro livro de ficção com 6 anos de
idade.
Estudou Línguas e depois de sete anos Rowling viu-se como "o maior fracasso”,
pois estava desempregada, deprimida e com uma filha de colo. Só se libertou,
quando conseguiu refletir sobre a sua crise existencial e profissional.
“Comecei a canalizar toda a minha energia para o único trabalho que realmente
importava. Perdi o medo do fracasso. A determinação me libertou. Eu estava viva, tinha uma
filha para criar, uma máquina de escrever antiga e o principal: uma boa ideia para contar.
Assim, sai do fundo do poço e reconstruí minha vida”, disse.
Rowling comentou que “Harry Potter” surgiu em sua mente durante uma de suas
viagens no metrô de Londres.
Curiosidades
▪ Em 2006, foi escolhida pela revista Forbes como a segunda personalidade
feminina mais rica do mundo, atrás apenas da apresentadora da televisão
americana Oprah Winfrey.
▪ O nome de batismo da autora é apenas Joanne Rowling. Na ocasião
do lançamento do primeiro livro da série, seu agente literário e sua editora,
temendo que os garotos não leriam um livro escrito por uma mulher, pediram
a Joanne que assinasse com as suas iniciais. Ela pensou em J. Rowling,
mas não atendia ao pedido de duas iniciais da editora e por fim acabou
homenageando sua avó, Kathleen, criando o nome J. K. Rowling.
▪ Já recebeu vários prêmios e honrarias. Foi eleita pela Enciclopédia
Britânica uma das 300 mulheres que mudaram o mundo.
▪ Desde 2001 está casada com Neil Murrazy e tem três filhos:
Jéssica, David e Mackenzie.
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Você ajuda o próximo?
Diana era uma garotinha que gostava de passear pelos jardins, quando um dia viu uma borboleta
espetada em um espinho.
Com muito cuidado, ela soltou a borboleta que começou a voar. Quando
já estava distante, a borboletinha resolveu voltar e, de repente, fez um
voo rasante no braço de Diana.
A menina contemplou-a e antes mesmo que indagasse
algo, a borboleta se adiantou e disse:
- Por sua bondade, vou realizar o seu maior desejo.
Diana pensou um pouco e revelou:
- Quero ser feliz!
A borboleta, então, inclinou-se até ela e sussurrou algumas palavras em seu
ouvido, desaparecendo em seguida.
Conforme Diana foi crescendo, as pessoas ao seu redor percebiam sua
felicidade, infindável. E que seu ideal era ajudar as pessoas, sem querer nada
em troca.
Diana vivia cercada de amigos. Quando questionada sobre a
sua solidariedade e gentileza com o próximo, ela respondia que
era tão feliz, mas tão feliz, que precisava dividir sua alegria com
os outros.
As pessoas insistiam em lhe perguntar qual era o segredo de
sua alegria. Ela sorria e afirmava:
- Eu soltei a borboleta e recebi de presente a felicidade.
O tempo passou, Diana foi envelhecendo e sua saúde ficando cada vez
mais frágil. Como as pessoas temiam que o seu segredo fosse enterrado com
ela, passaram a implorar que revelasse finalmente o motivo de ser tão feliz.
Até que um dia, a amável idosa tornou público o seu segredo:
- A borboleta me disse que todas as pessoas, por mais seguras que parecessem ser, precisariam
de mim.

Para refletir
Na verdade, precisamos uns dos outros. Do carinho, da compreensão, da solidariedade...
Ser amigo é estar com a pessoa que você gosta na alegria e na tristeza. A amizade não é
ocasional nem interesseira. É para a vida toda.
Quando você ajuda alguém, está liberando felicidade para a sua vida. Felicidade é ajudar o
próximo. É se doar!
Se você só pensa em receber, não se iluda, pois a felicidade nunca baterá na sua porta!
COOPERCICA
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Culinária
F I C H A 148

Escondidinho de Jerked Beef com
Purê de Batata e Cenoura

Arroz Cremoso de Forno

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1/2 colher (chá) de pimenta-dedo-de-moça
1/2 colher (chá) de pimenta branca
1 xícara (chá) de cebola picada
3 tomates sem pele picados
1/2 pimentão picado
6 xícaras (chá) de Jerked Beef Broto Legal
3 colheres (sopa) de Azeite Báltico Broto Legal
1/2 xícara (chá) de cheiro-verde
1 colher (sopa) de alho picado
1 xícara (chá) de bacon picado
4 batatas grandes
1 cenoura
2 colheres (sopa) de manteiga
queijo ralado para polvilhar
1 gema

•
•
•
•

8 xícaras (chá) de Arroz Broto Legal cozido em água
e sal
4 xícaras (chá) de muçarela ralada
4 xícaras (chá) de presunto ralado
alecrim
manteiga para untar

Molho cremoso
•
•
•
•
•
•

1/2 xícara (chá) de leite
1/2 xícara (chá) de creme de leite
cheiro-verde picado
2 colheres (chá) de orégano
3 gemas
sal a gosto

Modo de preparo

Modo de preparo

Deixe o Jerked Beef Broto Legal de molho de um dia para o
outro. Escorra e lave bem. Cozinhe em panela de pressão
por 40 minutos. Escorra e desfie toda carne. Numa panela,
coloque o bacon para fritar. Escorra o óleo do bacon e
reserve. Adicione na mesma panela o Azeite Báltico Broto
Legal, a cebola, o alho, o pimentão, o tomate e frite. Depois
acrescente as pimentas, o cheiro-verde e a carne seca.
Misture e coloque num refratário.

Em uma vasilha coloque o creme de leite, o leite, as gemas, o cheiro-verde, o orégano, o sal e misture bem. Unte
um refratário com manteiga, coloque uma camada de arroz, o molho cremoso, uma camada de presunto e outra de
muçarela. Novamente uma camada de arroz, o restante do
presunto e da muçarela. Salpique suavemente alecrim. Finalize colocando o restante do molho cremoso. Leve ao forno preaquecido até derreter a muçarela. Em seguida sirva.

Para o purê: descasque as batatas e a cenoura e cozinhe
em panela de pressão com 1 colher (sopa) de sal. Esprema
ainda quente e adicione a manteiga. Misture bem e coloque
sobre a carne seca. Pincele uma gema de ovo e polvilhe
queijo ralado. Leve ao forno para gratinar.

Bombom Cremoso de Colher
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

250g de chocolate meio amargo picado
1/4 de xícara (chá) de leite quente
1 lata de creme de leite
1 colher (sopa) de açúcar
20 morangos picados
300g de chocolate branco picado
2 colheres (sopa) de suco de limão
1 colher (sopa) de raspas de casca de limão

Modo de preparo
Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria,
acrescente o leite quente e meia lata de creme de leite.
Misture bem até ficar liso e uniforme. Reserve. Polvilhe
o açúcar nos morangos. Reserve. Derreta o chocolate
branco em banho-maria, misture o restante do creme de
leite, o suco e as raspas de limão. Em taças pequenas,
distribua o chocolate meio amargo, os morangos e, por
cima, o chocolate branco. Decore com morangos. Leve à
geladeira até o momento de servir. Se preferir, monte em
um refratário.
Receitas Broto Legal: Escondidinho de Jerked Beef com
Purê de Batata e Cenoura e Arroz Cremoso de Forno.
Imagem meramente ilustrativa.
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