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25 de outubro é o Dia das Massas!
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Zilda Arns salvou milhões de crianças.
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Saúde
19 de outubro:
Dia Internacional de Prevenção
ao Câncer de Mama
Conhecido como “Outubro Rosa”, 19 de outubro é o Dia Internacional
da Prevenção ao Câncer de Mama. Neste dia, entidades em todo o
mundo promovem ações que ajudam a conscientizar um número
cada vez maior de mulheres sobre a importância do diagnóstico
precoce na luta contra o câncer de mama.
Esta doença é a mais incidente na população feminina
mundial e brasileira. No ano passado, o Brasil registrou mais
de 52 mil novos casos, segundo o Ministério da Saúde. A
mamografia é hoje a principal estratégia para o diagnóstico
precoce do câncer de mama. Toda mulher também deve
fazer o auto-exame das mamas.
Acompanhe, a seguir, recomendações do Instituto Nacional
de Câncer (INCA) para prevenir esta doença.

Ao apresentar um nódulo palpável na mama ou outras alterações na mama, toda mulher deve ter o direito de
receber diagnóstico no prazo máximo de 60 dias.
Mulheres com maior risco de desenvolver a doença (as que têm histórico familiar) devem iniciar o acompanhamento aos 35 anos.
As mulheres entre 40 e 49 anos devem fazer a mamografia anualmente; já as mulheres entre 50 e 69 anos, a
cada dois anos.
É fundamental o controle do peso corporal e da ingestão de álcool como formas de prevenção do câncer de
mama, além da amamentação e da prática de atividades físicas.
A terapia de reposição hormonal, quando indicada na pós-menopausa, deve ser feita sob rigoroso acompanhamento médico, pois aumenta o risco de câncer de mama.
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Consumo

Psicologia

Alimentos estão com
menos sódio

Como preparar as crianças
para a vida adulta

A indústria retirou, em um ano, mais de 1,2 mil toneladas
de sódio em três tipos de alimentos: pão de forma,
bisnaguinhas e macarrão instantâneo. A previsão é que
a retirada desse item, que começou em 2011, ultrapasse a 1,8 mil
toneladas até o fim deste ano. Esses ganhos na alimentação do brasileiro
são resultados do acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira
das Indústrias da Alimentação (Abia), para monitoramento do uso de sódio em alimentos
industrializados. A Anvisa é responsável pelo monitoramento dos produtos.

A postura dos pais é fundamental para transmitir valores às crianças, que aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Por
isso, os seus ensinamentos devem ser coerentes com as suas
atitudes. Caso contrário, as crianças percebem
as incoerências e as questionam.

Segundo o Ministério da Saúde, essa medida, a longo prazo, vai reduzir o número de óbitos por
doenças crônicas não transmissíveis, como infarto e AVC.
É importante destacar que essa mudança não está banindo o consumo do sal, mas evitando o
excesso, que é prejudicial à saúde.
A previsão é que até 2020, mais de 28 mil toneladas de sódio estejam fora das gôndolas. O total
das parcerias reúne 16 categorias de alimentos que representam mais de 90% do sódio em produtos
industrializados.
Fonte: Anvisa

Viver em grupo irá ajudá-las a
entender desde cedo que não estamos
sozinhos e existe o “outro” além de nós.
Dividir é reconhecer que precisamos
uns dos outros para sobreviver.
Portanto, as crianças precisam compreender
esse princípio, que é interiorizado à medida que crescem.
A solidariedade é um dos valores mais importantes que deixamos para elas. É um processo difícil
e que acontece aos poucos. Em geral, as crianças que têm irmãos sabem praticar melhor, porém tudo
vai depender das orientações dos pais. Assim como também existem filhos únicos que dividem muito
bem.
Uma dica é combinar com a criança de doar brinquedos quando ela ganhar novos, explicando que
eles não terão mais função e outras pessoas poderão usá-los. Depois, peça para ela escolher algum,
que ficará guardado de recordação.
■ DESAPEGAR
Aos poucos, filhos e pais devem aprender a se desapegar uns dos outros. À medida que a
criança cresce, tem a necessidade de ir e voltar, de ficar longe e de ficar perto. É uma fase normal do
desenvolvimento e um preparo para a vida adulta.
O ficar longe deve ser gradativo. Dormir fora requer certos cuidados, como conhecer os pais do
amigo onde ela irá ficar e poder telefonar se a criança quiser se comunicar. Se os pais sentirem que ela
não está preparada, eles devem conversar para que ela espere mais um pouco.
■ PERDER
Sem forçar a ser o número 1 ou o vencedor, os pais devem explicar a seu filho que existirão muitas
situações em que ganharão e, em outras, não. Muitos pais não toleram ver o filho frustrado e tentam
compensá-lo com “presentinhos” para que se sinta melhor. Entretanto, aprender a lidar
com a perda e com a frustração ajudará a criança a se tornar mais preparada para
vida adolescente e adulta.
■ COMPUTADOR
A pergunta que não quer se calar: “Quanto tempo o meu filho pode ficar no
computador?” Não existe tempo recomendado, pois as crianças atualmente
usam muito o equipamento para estudar. Existe o tempo de brincar,
o de estudar e o de escolher o que fazer. Nas horas
vagas e depois das obrigações, a própria criança
pode estabelecer as prioridades.
Não se esqueçam: só se estabelecem limites
através de acompanhamento. Os pais precisam
saber o que a criança faz no computador, no
celular, no ipad e o motivo de disponibilizarem
esse tempo.

6

COOPERCICA

COOPERCICA

7

Datas

Datas

Conheça algumas crianças que, apesar da pouca idade,
mudaram a vida de milhares de pessoas.

LOUIS BRAILLE: desenvolveu o método de leitura para cegos
Este francês tinha 3 anos quando sofreu um acidente e aos 5 anos ficou
cego. A dedicação de seus pais fez com que ele conseguisse estudar e
desenvolvesse suas habilidades. Aos 10 anos, ele foi enviado a um instituto
para jovens cegos em Paris, onde continuou estudando.
Aos 12 anos, conheceu um sistema de escrita para leitura no escuro e
decidiu aprimorá-lo, pois o sistema era rudimentar. Não oferecia pontuação
nem permitia a identificação correta de escrita das palavras.
O jovem trabalhou durante 3 anos no sistema. Em 1824, quando fez 15
anos, apresentou o sistema que desenvolveu - conhecido por Braille -, que
permitiu aos deficientes visuais terem acesso às informações e prosseguirem nos
estudos.
Aos 19 anos, tornou-se professor do instituto, onde trabalhou até morrer, em 1843. Após sua morte,
o sistema se espalhou pelo mundo.
MALALA YOUSAFZAI: incentivadora da educação de meninas pelo mundo
Esta adolescente paquistanesa, atualmente com 16 anos, foi baleada na
cabeça quando ia para a escola, em outubro de 2012, por um grupo extremista,
em repúdio à sua campanha por mais oportunidades de estudo para as
mulheres.
Desde os 11 anos, a jovem já vinha denunciando a pressão dos talibãs.
Após o atentado, Malala foi morar no Reino Unido.
Desde que se recuperou, em seu primeiro discurso público em julho
deste ano nas Nações Unidas, disse que não será silenciada por ameaças
terroristas.
Malala foi agraciada em agosto de 2013 com o Prêmio Internacional da Paz
da Infância e indicada para o prêmio Nobel da Paz este ano.
RYAN HRELJAC: campanha pelas crianças sem água na África
O menino canadense tinha apenas 6 anos quando descobriu na escola
que muitas crianças na África não tinham acesso a água e precisavam
andar quilômetros todos os dias para obtê-la, correndo o risco de morrer
se ficassem sem água potável por muito tempo. Ele decidiu que precisava
construir um poço para uma vila local.
O ano era 1998. Com a ajuda de familiares, vizinhos e amigos encorajados por ele, Ryan conseguiu juntar parte do dinheiro necessário para
construir um poço, e doou a quantia para uma ONG que fazia o trabalho na
África.
O primeiro poço financiado pelo trabalho do canadense foi aberto em 1999,
em uma escola de Uganda. No mesmo ano, foi criada a Fundação Poço de Ryan,
que passou a trabalhar pelo acesso a água potável no mundo. Desde então, quase
800 mil pessoas foram beneficiadas pela fundação.
Atualmente, aos 22 anos, Ryan continua trabalhando na arrecadação de fundos e viajando o mundo
para angariar mais apoio para o seu trabalho.

8

COOPERCICA

Homenagem às crianças
“Sonho com um mundo melhor para minha
filha, onde reine a paz, para que possa crescer
com tranquilidade e ser feliz”.
Renata Viola de Souza Cardoso, mãe de Manuela, 1
ano.

“Continuem acreditando em seus sonhos.
Apreciem a natureza, respeitem seus pais,
familiares e amigos. Sejam felizes, amáveis,
saibam perdoar e conquistem o respeito das
pessoas. Enfim, construam um mundo
melhor com as suas atitudes e tenham fé em
Deus, sempre”!
Simone Lazarotti Martinelli, mãe de Milena, 10 anos,
e Emilie, 9 anos.

“Alegria, muita alegria, sucesso pessoal
e profissional. Esses são os meus desejos
como mãe para os meus filhos. Também
gostaria que eles não perdessem a alegria e
espontaneidade que trazem no coração”.
Cláudia Galvão Fagundes, mãe de Júlia, 7 anos, e
Davi, 1 ano e 7 meses.

Promoção Coopercica:
“Criança Feliz”

Imagem meramente ilustrativa.

Eles fizeram a
diferença no mundo

Para celebrar o Dia das Crianças, a Coopercica irá sortear
seis Tablets (um por loja). Para participar, nas compras acima
de R$ 30,00, o cooperado deve destacar o cupom fiscal e
depositá-lo nas urnas instaladas nas lojas, até o dia 31 de
outubro.
O sorteio acontecerá no dia 01 de novembro, às 10 horas,
nas seis lojas, simultaneamente. Confira regulamento e boa
sorte!!!!!
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Plantio

Coopercica realizou evento ecológico
para festejar Dia da Árvore
Em comemoração ao Dia da Árvore (21 de setembro), a Coopercica promoveu evento ecológico,
com alunos da Emeb “Antônio Loureiro”, no dia 22 de setembro. Participaram mais de 300
estudantes, de 06 a 11 anos.
Várias atividades marcaram o evento, como recreação e teatro sobre o Meio Ambiente com a
Turma da Jujuba, plantio simbólico de mudas nativas, lanche e entrega de “kit” guloseimas. O mascote
da Coopercica, o Hipoupó, divertiu os participantes.
O objetivo do evento foi despertar e estimular o interesse das crianças sobre diversos assuntos
e atividades que agreguem valores à sua formação, tendo como base conceitos de respeito mútuo,
espírito de equipe, solidariedade e cidadania, onde se inclui a preservação do meio ambiente. Confira
flashes.
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Bem-estar
Aprendendo a lidar
com o fracasso
As pessoas almejam o sucesso, mas acabam se
esquecendo de que é preciso enfrentar positivamente o
seu oposto: o fracasso. O erro permite uma nova direção!
E deve ser usado como uma fonte de aprendizado e também
como medida para se avaliar o crescimento interior. Desenvolver o
autoconhecimento é a base para se alcançar o sucesso.
É preciso ampliar o potencial para ocupar um lugar cada vez melhor no mundo corporativo.
Afinal, um profissional realizado é um ser humano mais feliz.
Acompanhe a seguir dicas de atitudes que fazem a diferença profissional.

√ Ter paixão pelo que faz.
√ Ser dedicado e persistente.
√ Ter visão de futuro.
√ Assumir responsabilidades e correr riscos.
√ Ter uma visão positiva da vida e um alto-astral (leveza).
√ Ter foco na qualidade de vida e fazer do presente seu momento único.
√ Usar bem o tempo e a sua energia nas tarefas que considera realmente
importantes para a sua vida.
√ Aprender com os seus erros e também com o dos outros.
√ Não valorizar as situações negativas.
√ Ser flexível e superar seus limites.
√ Ter facilidade para se relacionar e conviver com diferentes pessoas.

Faça o que gosta!
Fazer o que gosta é fundamental para o trabalho ficar
mais leve e ser realizado com prazer. Saiba planejar sua
carreira e ter o controle sobre sua própria vida, evitando perda
de tempo e conhecimentos, dinheiro e energia, colocando-se no
caminho certo para o sucesso pessoal e profissional.
O leque de opções é amplo, mas é possível ser bem remunerado
nas mais diversas atividades. É hora de agir!
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Fazendo a Feira

Nutrição

OUTUBRO

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.

Rúcula

Na Safra

Nativa do Mediterrâneo, de onde se disseminou
para o Oriente Médio e a Ásia, a rúcula, assim
como o brócolis ou a couve apresenta substâncias
antioxidantes. Entre elas, o betacaroteno, que,
transformado em vitamina A pelo organismo,
oferece, além da ação antioxidante, proteção ao
sistema imunológico. Já a vitamina K ajuda na
fabricação de proteínas que regulam a coagulação
do sangue.
O folato tem papel fundamental na redução
do risco de más-formações fetais. Por isso, é
especialmente indicada às mulheres em idade fértil.
No Brasil e nos Estados Unidos, a rúcula chegou
por meio dos imigrantes italianos.

VARIEDADES
Além da rúcula tradicional, pode-se consumir
a silvestre (possui folhas menores e sabor mais
acentuado), a baby (colhida precocemente, suas
folhas são mais tenras) e a hidropônica (as raízes
são imersas em solução balanceada de nutrientes
minerais, sem uso da terra).

Hortaliças e Outros

Frutas

Batata-doce
Beterraba
Cebola
Cenoura
Cheiro verde
Escarola
Espinafre
Pepino
Rúcula

Laranja Pêra
Maçã
Melancia
Melão
Pêssego nacional

com outras verduras e com tomate-cereja. A mistura
com outras folhas suaviza o seu gosto picante.
O “trio” folhas de rúcula, rodelas de mussarela de
búfala e tomates secos tornou-se bastante popular
no Brasil e muito requisitado em cobertura de pizzas
e recheio de sanduíches.
Para uma salada mais sofisticada, combine
rúcula, figo fresco e presunto de Parma. Tempere
apenas com vinagre balsâmico e azeite de oliva.

COMO ESCOLHER E CONSERVAR
Escolha as que apresentam folhas bem verdes
e firmes. Os talos devem estar intactos – quando
estiverem quebrados, as folhas murcharão mais
facilmente.
O ideal é comprar a rúcula na quantidade que
irá consumi-la, pois sua durabilidade é pequena.
Na geladeira, em saco plástico ou vasilha
com tampa, dura no máximo 4 dias. Se
as folhas já foram lavadas, seque-as
totalmente antes de guardar.
COMO SERVIR
Em saladas, a rúcula pode ser combinada
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Dia Mundial do Macarrão é para ser saboreado!
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No dia 25 de outubro comemora-se o Dia Mundial do Macarrão. Confira abaixo dicas de como combinar
massas, molhos e ingredientes, para preparar pratos nutritivos e saborosos.
MASSAS LONGAS
Combinam com manteiga (ou margarina) e parmesão; molhos de tomate, pesto ou preparados com frutos do
mar.
As massas, em geral, trazem em sua composição ingredientes que as impedem de grudar na panela. Por isso,
água e sal são suficientes para prepará-las.
É importante acertar o tempo de cozimento. Procure seguir a indicação na embalagem ou deixar até que a
massa fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
Espaguete: indicado para molhos de tomate, peixes ou à base de óleo.
Furadinho: comprido e com furo no meio, esse corte é usado com pesto, molhos que levam panceta ou bacon, vegetais e queijos.
Ninho: com o formato longo e grosso, é uma ótima opção para ser servido com frutos do mar.
Fininho: comprido e fino, pode ser consumido com tomates frescos e crus, acompanhado por mussarela de
búfala e manjericão.
MASSAS CURTAS
Têm a maior variedade de formatos. Por terem curvas, absorvem melhor os molhos, como branco ou quatro
queijos e ficam ótimas no preparo de saladas.
Parafuso: ideal para molhos mais encorpados, como os que levam carne e vinho ou ricota, pois penetram nas
voltas do macarrão.
Gravata: pode ser combinado com molhos à base de óleo e manteiga, tomate ou de queijo.
Nhoque: para ser servido com molhos de carne, tomate e manteiga.
MASSAS CURTAS TUBULARES
Têm paredes mais grossas, o que possibilita acompanhar não apenas molhos de tomate, mas também carnes,
queijos e preparações cremosas. As que possuem a superfície riscada (é o caso do penne duplo riscado) são as
mais indicadas para incorporar molhos à base de óleo que as de superfície lisa.
Cortes com tubos mais largos combinam com molhos encorpados de carne ou brócolis, porque suas cavidades são largas o suficiente para capturar os pedaços de carne ou vegetais. Os tubos também são perfeitos para
pratos assados e gratinados.
MASSAS PEQUENAS
Ficam deliciosas em sopas, saladas ou apenas com molho de tomate. Combinam também com molho de vegetais, como couve-flor, endívea e alcachofras. As massas maiores são opções para caldos mais encorpados.O
tipo de massa deve ser escolhido de acordo com os ingredientes da sopa.
Ave Maria e Padre Nosso: cortes indicados para sopas com feijão e minestrone (tradicional sopa italiana de
legumes).
Conchinha: indicada para sopas light com vegetais ou opções com lentilha.
Argolinha: muito usada em caldos de carne e vegetais.
Alfabeto: indicada para a sopa das crianças.
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Reflexão

Storytelling

Zilda Arns: anjo da guarda
das crianças!
Uma pediatra paranaense, viúva, que poderia apenas
ter se dedicado aos seus cinco filhos, netos e aos
pacientes, resolveu fazer a diferença e encarar o
desafio de baixar a taxa de mortalidade infantil no
Brasil. O nome dessa mulher é Zilda Arns Neumann,
que fundou e coordenou durante 25 anos a Pastoral
da Criança, uma organização que salvou milhões de
crianças pobres da mortalidade infantil, da desnutrição
e da violência em suas famílias e comunidades.
Para isso, Zilda Arns desenvolveu uma rede de
colaboradores – mais de 260.000 voluntários - que acompanham o desenvolvimento de quase 1,8
milhão de crianças. A instituição ainda ajuda aproximadamente 94 mil gestantes em 42 mil comunidades
pobres. Estas comunidades estão espalhadas por 4.066 municípios de todos os estados do país.
Zilda foi capaz de difundir formas simples, mas eficazes, de se evitar, por exemplo, a desnutrição,
pesando periodicamente os bebês. Ensinou a preparar o soro caseiro, para combater a desidratação
e também a importância do aleitamento materno e de como as mães deveriam cuidar de suas
crianças. Além disso, a Pastoral da Criança investiu no ensino de atividades para a geração de renda
e alfabetização de comunidades carentes.
Zilda Arns, que foi indicada três vezes para o Prêmio Nobel da Paz, faleceu em 12 de janeiro de
2010, em decorrência de um terremoto no Haiti, país em que tinha viajado para divulgar o trabalho da
Pastoral da Criança.
Em 2012, foi eleita a 17° maior brasileira de todos os tempos.
História
Zilda nasceu em Forquilhinha (Santa Catarina), filha de Gabriel e Helene. Teve 15 irmãos, entre
eles, Dom Paulo Evaristo Arns. Em 1953, começou a estudar Medicina, na Universidade Federal do
Paraná. Zilda sempre contava em suas palestras o motivo de ter escolhido a Pediatria. "Desde que
entrei na faculdade cuidei de crianças menores de um ano, internadas com doenças de fácil prevenção,
como diarreia e desidratação. Além disso, um professor me reprovou no primeiro ano e comentou que
era um absurdo uma mulher ser médica. Virei pediatra, justo a matéria dele”.

Frases de Zilda
“As crianças, quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e esperança. Não existe ser
humano mais perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos que as crianças”.
“Como os pássaros, que cuidam de seus filhos ao fazer um ninho no alto das árvores e nas
montanhas, longe de predadores, ameaças e perigos, e mais perto de Deus, devemos cuidar de
nossos filhos como um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los”.
“O Mundo pode ser muito melhor se olharmos para ele com o olhar da fraternidade, onde
todos tenham pão, todos tenham esperança e todos tenham dentro do coração a vontade de
servir”.
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O que você deixaria na
outra margem do rio?
Havia nas terras do Oriente um mestre que ensinava a arte de viver para seus discípulos. Ele
falava sobre valores éticos, morais e como construir um caráter que pudesse servir a humanidade com
compaixão.
O mestre com os discípulos peregrinavam de cidade em cidade transmitindo os seus ensinamentos.
Um dia, ao chegarem à beira de um rio para alcançarem uma cidade vizinha, depararam-se com uma
mulher chorando. Ao perguntarem à jovem o que tanto lhe afligia, ela respondeu:
- Preciso atravessar o rio, que está cheio e com correnteza, para chegar até a sua outra margem e
visitar minha mãe que está doente. Só que eu não sei nadar!
Os discípulos sabiam que não poderiam ajudá-la, pois tinham prometido ao mestre não tocar em
nenhuma mulher. Eles temiam que o contato com o sexo oposto poderia despertar desejos...
Ao perceber que seus discípulos estavam evitando a mulher aflita, o mestre caminhou na sua
direção e a colocou em seu ombro, atravessando o rio.
Ela ficou profundamente agradecida e seguiu para a casa da mãe.
Depois, o mestre e seus discípulos partiram em direção à cidade, para continuarem pregando suas
doutrinas.
Durante a peregrinação, alguns discípulos, demonstrando muita tristeza e descontentamento,
comunicaram ao mestre que não o seguiriam mais. Então, o mestre olhou bem nos olhos de cada
discípulo, sorriu e disse para que agissem de acordo com os seus corações.
Um deles, que estava resistindo a ideia de abandonar o mestre, perguntoulhe:
- Por que quebrou nosso voto? Mestre, você nos instruiu a
não tocar em nenhuma mulher, mas não somente tocou
como colocou a jovem em seu ombro. Como pôde agir
assim?
O mestre sorriu novamente e respondeu:
- Sim, eu a toquei, mas deixei a moça na outra
margem do rio. Entretanto, parece que alguns de vocês
carregam essa mulher até hoje!
Thiago Castillo Salin

Para refletir
O que você tem carregado, que poderia ser deixado na outra margem do rio? Culpa, raiva,
mau humor, pessimismo, tristeza, inveja... Desapegue-se e a sua vida vai melhorar!
COOPERCICA
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Culinária
F IC H A 1 4 7

Penne com Salmão em Crosta com
Castanha-do-Pará e Linhaça

Linguine com Alho, Bacon,
Amêndoa e Manjericão Fresco

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 embalagem de Penne Basilar (500g)
750g de salmão em posta
2 colheres (sopa) de azeite
100g de castanha-do-pará, triturada
100g de semente de linhaça

Molho de tomate
•
•
•
•
•

5 colheres (sopa) de azeite
3 dentes de alho, picados
1 cebola média, picada
12 tomates maduros, sem pele, sem sementes e
picados
sal e salsinha picada a gosto

Refogado de brócolis
•
•
•
•

3 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho, picados
1 maço de buquês de brócolis, cozido
sal

Modo de preparo
Comece preparando o salmão. Tempere o salmão com o
azeite e sal. Misture a castanha-do-pará com a linhaça e
empane as postas de salmão. Numa assadeira média, acomode o salmão, cubra com papel-alumínio e leve ao forno
médio (180ºC) preaquecido por 30 minutos. Retire do forno
e reserve.
Prepare o molho de tomate. Numa frigideira média, aqueça
o azeite, refogue o alho e a cebola. Junte os tomates e refogue até desmanchar. Acerte o sal, tempere com a salsinha
e reserve.
Prepare o refogado de brócolis. Numa frigideira pequena,
aqueça o azeite e refogue o alho. Junte os buquês de brócolis, acerte o sal e deixe refogar por mais 3 minutos e reserve.
Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez
em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar
de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que
fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente o molho de tomate e envolva bem com a ajuda de
dois garfos grandes. Acomode por cima o refogado de brócolis, as postas de salmão e sirva a seguir.

Receita Basilar: Penne com Salmão em Crosta
com Castanha-do-Pará e Linhaça

1/2 pacote de linguine
4 alhos grandes
1/2 cebola
100g de tiras de bacon
amêndoas laminadas
1/2 limão espremido
azeite quanto baste
1 xícara (chá) folhas de manjericão fresco
200g de queijo parmesão ralado grosso
sal

Modo de preparo
Numa panela grande coloque água para ferver com sal.
Após levantar fervura, coloque a massa e deixe cozinhar
cerca de 7 minutos. Verifique se ficou “al dente” e retire
imediatamente da água. Reserve na panela com um fio de
azeite.
Pique bem a cebola, e os alhos em lâminas finas. Numa
frigideira cubra o fundo com azeite, acrescente a cebola,
o alho, o bacon e as amêndoas e deixe saltear até que o
bacon esteja bem cozido. Antes de tirar do fogo junte o
limão, mexa durante uns segundos. Junte este preparado
ao macarrão, acerte os temperos acrescentando mais limão
ou azeite a gosto. Misture as folhas de manjericão fresco e
o queijo parmesão. Sirva a seguir.

Pudim de Paçoca
Ingredientes
•
•
•
•
•

1 lata de leite condensado
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de leite de coco
5 ovos
250g de paçoca cortada grosseiramente

Modo de preparo
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, o leite
de coco e os ovos. Bata muito bem. Acrescente a paçoca
cortada em pedaços grandes e misture com cuidado para
não desmancharem. Em uma forma caramelizada, própria
para pudim, coloque a mistura. Leve ao forno preaquecido
a 200ºC e asse em banho-maria, (a água do banho-maria
já deve estar quente) durante 1 hora aproximadamente
ou até que, espetando o palito, saia seco. Deixe esfriar e
desenforme. Sirva bem gelado.
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