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

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488

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

Loja 5
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale - Campo L. Pta.
Fone: 4038-2556

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666

Loja 6
Av. Humberto Cereser, 3805
Caxambu
Fone: 4584-9530
COOPERCICA

Fillipe Orlando Fulachi

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
Psoríase: doença de
pele não contagiosa!
*por José Alves Moreira

Você já ouviu falar em Psoríase? Não? Saiba
que é uma doença de pele, muito antiga,
auto imune e que afeta cerca de 6 milhões
de pessoas só no Brasil, ou seja, 3 % da
população é portadora dessa moléstia. Só
em Jundiaí são quase 12 mil, muita gente!
Ela não é contagiosa, mas pode mudar
em muito a vida do portador e das pessoas
mais próximas. É uma alteração que ocorre na
pele, que passa a ficar mais avermelhada, e
nesses lugares podem surgir uma escamação.
Consequentemente, virá a coceira e daí a
necessidade de se hidratar. Os locais mais
comuns são o couro cabeludo, joelhos e
cotovelos, mas ela não escolhe local: pode
surgir nos pés, palmas das mãos, unhas, coxa,
canela, braço, costas, barriga e, mais raro, no
rosto.
Pode aparecer e permanecer do tamanho de
uma espinha ou se alastrar pelo corpo todo. É
interessante que, apesar do avanço tecnológico,
ainda não se tem a cura da Psoríase bem como
definição da sua causa e da sua permanência.
Muitos afirmam que pode ser a hereditariedade,
problemas no sistema nervoso e por fim alguma
inflamação mal curada, em qualquer época da
vida do portador.
Ela não escolhe momento para surgir
nem sexo ou idade, simplesmente,
aparece da noite para o dia.
Caberá ao portador, aprender
a conviver com essa nova
situação. Ela pode sumir, mas
em outro momento voltar.
O desconhecimento da
Psoríase por parte da sociedade
é um grande problema para
quem tem. Se observar alguém
com a pele vermelha e às vezes
com escamas, não se afaste,
demonstre que você não tem um
preconceito e tem consciência que
nem todos precisam ter aquela pele
bonita estabelecida pela mídia. O
afastamento social de quem tem
Psoríase, só piora a doença.
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ESCAMAÇÃO
A epiderme, camada mais externa da pele,
está sempre se renovando. Normalmente, a
pele se renova a cada 28 dias; quando sofre
uma lesão qualquer, como um corte, este ciclo é
acelerado para que as células lesionadas sejam
substituídas e assim começam a aparecer
manchas e placas avermelhadas na pele,
geralmente com escamação. Nos portadores de
Psoríase, sem que a pele tenha sofrido qualquer
tipo de lesão, este ciclo também é acelerado,
podendo alcançar de 3 a 4 dias. As novas células
não estão suficientemente amadurecidas e se
acumulam na superfície, causando assim uma
espécie de inflamação (aspecto avermelhado) e
formando as escamas.
Resumindo, é uma doença que surge
no momento em que o sistema imunológico
desencadeia um processo acelerado de
reprodução das células da pele por engano.
Esse processo, onde o sistema imunológico
“ataca” o próprio corpo, denomina-se AUTO
IMUNE.
* Moreira é coordenador do Grupo Social
Psoríase Jundiaí e Amigos, que se reúne
mensalmente na R. Abílio Figueiredo, 92,
sala 64, Edifício Nino Plaza (atrás do Terminal
Central).
** Matérias e mensagens são encontradas
no facebook, pelo endereço “Psoríase Jundiaí”
(foto de mãos dadas). Maiores informações
também pelo e-mail psoriasejundiai@gmail.com
ou pelo telefone (11) 2817-1343.

29 de Outubro: Dia Mundial da Psoríase.
Consulte Sempre um Dermatologista!
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Serviços

Previdência
Aposentados e pensionistas
têm mais 4 meses para
recadastramento

Loja do Caxambu
inaugura Lotérica
Acaba de ser aberta a Caxambu Loterias, na loja
6. Além de jogos, realiza vários tipos de serviços
bancários, como pagamento de contas (boletos da Caixa Econômica Federal - CEF - até R$
2.000,00, inclusive vencidos) e de outros bancos
(até R$ 700,00) podem ser pagos até o dia do vencimento.
Faz pagamentos de benefícios, como FGTS,
INSS, Bolsa Família, Seguro Desemprego e PIS.
Também realiza saques da CEF e do Banco do Brasil.
Nesta lotérica você pode abrir uma conta da CEF
e até recarregar o seu celular. Possui convênio com a
CPFL, DAE, NET, entre outros. Funciona de segunda
a sábado, das 9h00 às 19h. No sábado, o recebimento das contas será até as 13 horas.
A Caxambu Loterias comercializa Tele Senas,
instantâneas, bilhetes da Loteria Federal e do Bolão
Oficial da Caixa. Confira o calendário das loterias.

Os mais de 30 milhões de beneficiários do INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social) têm até o dia 28
de fevereiro de 2014 para comparecer pessoalmente aos
bancos onde recebem os benefícios e comprovar que estão vivos.
Este processo é para combater fraudes. Somente os beneficiários que comprovarem que estão
vivos e renovarem suas senhas pessoalmente poderão continuar recebendo os pagamentos por meio
de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Caso contrário, o benefício será suspenso.
2a feira: Lotofácil e Quina
3a feira: Dupla Sena, Quina e Timemania
4a feira: Federal, Lotomania, Mega Sena, Quina e
Lotofácil
5a feira: Quina e Timemania
6a feira: Lotofácil, Quina e Dupla Sena
Sábado: Federal, Lotomania, Mega Sena, Quina e
Timemania

Documentos
Para fazer o recadastramento, é preciso apresentar na agência bancária um documento de
identificação com foto, como R.G., Carteira de trabalho ou CNH.
Quem não puder comparecer na agência por motivo de doença ou problemas de locomoção,
deverá indicar uma pessoa para ir até uma agência da Previdência Social para que o INSS a nomeie
procurador. Quem já tem um representante legal, este deverá comparecer a uma agência da Previdência
Social, munido de Procuração registrada em Cartório e apresentar o atestado médico que comprove
a impossibilidade de locomoção do beneficiário, além dos documentos de identificação do procurador.

IBGE

Rede Coopercica conta
com duas Drogarias

Somos mais de 200 milhões!

Os cooperados têm à disposição duas Drogarias Coopercica. A primeira foi instalada na loja 4 (Jd. São Vicente)
e a segunda, aberta em 24 de agosto passado, na loja 6
(Caxambu). Trata-se de mais um serviço oferecido pela
Rede Coopercica.

Loja 4

As duas Drogarias comercializam vários tipos de medicamentos, como genéricos, similares e de referência, com descontos bem atraentes. Além disso, contam com uma equipe
especializada, com farmacêuticos, para aplicação de injetáveis.
Os cooperados encontram nas duas Drogarias uma seção com perfumaria em geral e também uma linha de dermocosméticos, de marcas conceituadas, entre elas a La Roche,
Episol e Sun Max.
As Drogarias funcionam no mesmo horário das lojas: de 2a
a sábado, das 8h às 22h; domingo, das 8h às 18h.

A população brasileira ultrapassou a marca dos 200 milhões de habitantes
(201.032.714) em julho deste ano. São Paulo é o estado mais populoso com 43,6
milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais (20,5 milhões) e Rio de Janeiro
(16,3 milhões), informou o IBGE.

Jundiaí está chegando aos
400 mil habitantes!
De 2010 até julho deste ano, a população de Jundiaí cresceu 6,43% e passou de 370.126 para
393.920 habitantes, segundo o IBGE. O crescimento corresponde a 23.794 habitantes a mais na
cidade.
Loja 6
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Psicologia

Promoções
“Limpeza PLUSH“

Imagens meramente ilustrativas.

Pais influenciam
no rendimento
escolar dos filhos

Até 30 de outubro será realizada a promoção “Limpeza
Plush”, que irá sortear seis máquinas de lavar Brastemp
(uma por loja). Para participar, na compra de qualquer produto Plush (Alvejante, Amaciante, Lava Roupas, Plush Pré
Lavagem e Tira Manchas), o cooperado deverá apresentar o
cupom fiscal, retirar um cupom de sorteio que deverá ser preenchido e depositado na urna desta campanha promocional.
O sorteio acontecerá no dia 31 de outubro, às 10 horas,
nas seis lojas. Consulte o regulamento e boa sorte!!!

Quando se trata da educação dos filhos e de um bom desempenho na escola, o envolvimento dos pais faz
toda a diferença.
Os pais precisam estar cientes de que são importantes na educação dos filhos e por isso têm que reservar
um tempo para ficar com eles e poder, por exemplo, checar a lição de casa, participar de eventos na escola e
demonstrar às crianças que valorizam muito a escola que elas estudam.
A seguir, sugestões para ajudar na educação escolar.
■ Não deixe que faltem às aulas sem necessidade. Faltas dificultam a aprendizagem.
■ Garanta que cheguem à escola na hora certa.
■ Compareça às reuniões de pais. Se não puder, chame uma pessoa que seu filho goste para substitui-lo.
■ Visite a escola e apresente-se aos professores dos seus filhos.
■ Pergunte o que aprenderam no colégio e demonstre interesse.
■ Peça que lhe ensinem algo. Isso ajuda a fixar o conteúdo.
■ Valorize o esforço deles. Cheque a lição de casa e mostre interesse pelos trabalhos.
■ Leia sempre. É bom para você e excelente para que eles sigam o seu exemplo.
■ Estimule atividades que utilizam a leitura, como jogos e mapas.
■ Brinque de palavras cruzadas, forca, “stop” e outros jogos que envolvam a escrita.

“Criança Feliz“
A Coopercica & Avec vão sortear no dia 9 de outubro, seis
X-Box 360 Slim (um por loja). Trata-se da promoção “Criança Feliz”, que termina em 08 de outubro. Para participar, na compra de
cinco unidades de qualquer produto Nissin, o cooperado deverá
apresentar o cupom fiscal, retirar um cupom de sorteio que deverá ser preenchido e depositado na urna desta promoção, instalada nas lojas Coopercica. Consulte regulamento!!!!

Workshop Baden Baden
Curso de Culinária
na loja da Vila Rio Branco
No próximo dia 21 de outubro, às 14 horas, será realizado na cozinha/auditório da loja 3 (V. Rio Branco),
o curso de Culinária “Deliciosas Receitas com Alumínio
Acasa”, com a culinarista Nerice Rodrigues. Inscrições
pelo telefone 3378-2822 (com a Eliana).
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A Coopercica realizará no próximo dia 17 de
outubro, o Workshop Baden Baden. Na compra
de 03 cervejas Baden, inscreva-se (pelo telefone (11) 3378-2822 com Eliana) e participe do
evento que acontecerá às 18:30 h, na Loja 3 –
Vl. Rio Branco.
O Especialista em Cervejas Samuel Hoshino
estará presente no local para a palestra sobre
Cervejas Especiais e Harmonizações.
Vagas limitadas.

COOPERCICA
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Criança do Futuro

Coopercica promoveu evento
comemorativo ao Dia da Árvore
Dando continuidade ao projeto “Criança do Futuro”, a Coopercica realizou evento comemorativo ao Dia da Árvore, com 50 alunos da Emeb “Profa. Rute Miranda Duarte Sirilo”,
na Terra Nova, no dia 20 de setembro passado.
Primeiro, os estudantes participaram de uma palestra, cujo tema foi a preservação da
natureza. Depois, plantaram mudas de árvores nativas e frutíferas. O evento contou também
com gincanas, oficinas de artes e a presença do mascote da Coopercica, o Hipoupó, que fez
o maior sucesso com as crianças.
Toda a infraestrutura, como alimentação, distribuição de camisetas e monitoria das crianças, foi desenvolvida
pela Coopercica.
Projeto
“Criança do Futuro” foi criado em 1998 e tem como objetivo despertar e estimular o interesse
das crianças sobre diversos assuntos e atividades que venham contribuir positivamente para a
sua formação, tendo como base os conceitos de respeito mútuo, espírito de equipe, solidariedade
e cidadania.
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Ecoplaneta
Descarte seu lixo eletrônico
nas lojas Coopercica !
Trata-se de mais uma campanha, de caráter educativo,
resultado de uma parceria entre a Coopercica e a empresa
Reciclo Eletrônicos. Essa sucata eletrônica não pode
ser descartada no lixo orgânico porque é nociva ao
meio ambiente. Em geral, esses equipamentos possuem
metais pesados e elementos de difícil degradação,
como chumbo, mercúrio, lítio, cromo e fósforo, que podem
contaminar o solo, a água e até o ar – caso sejam queimados, sua fumaça é tóxica!
A Coopercica realiza há anos a coleta seletiva de material reciclável, como plástico, metal, papel e vidro, além
das pilhas e o óleo de cozinha. Com esta nova parceria, os cooperados terão mais uma opção de descarte: o “lixo”
eletrônico. Aquele material que ocupa seu precioso espaço, não tem utilidade e muitas vezes são descartados de
maneira inadequada, junto com o lixo comum ou até mesmo com o lixo reciclável, prejudicando seriamente o meio
ambiente caso não seja gerenciado adequadamente.
A Reciclo Eletrônicos, especializada no gerenciamento dos resíduos eletroeletrônicos, será responsável pelo
descarte correto. “Todo equipamento eletrônico obsoleto recebido é corretamente tratado visando à preservação
do nosso planeta. Nossa atuação compreende serviços de coleta, tratamento e recondicionamento, destruição de
equipamentos e destinação final dos resíduos e rejeitos”, informou Marcello Fornari, diretor da Reciclo Eletrônicos.
Segundo Marcello, em função do alto consumo desses equipamentos, a quantidade de lixo eletrônico vem
aumentando a cada ano, mas, infelizmente, ainda são poucas as pessoas que se preocupam com a reciclagem.
O descarte correto desses materiais é de fundamental importância para a nossa sobrevivência.
Mais informações, no site www.recicloeletronicos.com.br ou pelo telefone 4581-1602.

Criança que aprende,
também ensina!
Não é raro ver crianças repreender adultos que cometem deslizes relacionados ao meio
ambiente e até à cidadania. Apesar da pouca idade, aprenderam na escola a importância de
respeitar o próximo e o planeta. Portanto, esperam mais coerência e atitudes sustentáveis dos
mais velhos.
Uma forma de colaborar para a conscientização infantil sobre esses assuntos é inclui-los nas conversas
e mantê-los sempre informados, através da leitura. Confira algumas sugestões de livros.
“A galinha que sabia ler” – Uma galinha que vive entre livros ajuda um menino a cuidar dos rios e das
florestas.
“A felicidade das borboletas” – Quem conta sua estória é uma bailarina cega, que enxerga com o coração. Deste modo, ela vence obstáculos e conquista o seu sonho.
“Filhote de Cruz Credo” – Apelidos feios entristecem qualquer criança. Mas o menino Fabrício driblou bem esta
situação e tornou-se o mais querido da escola.
“A aventura de uma garrafa” – Qual o destino de uma garrafa de vidro jogada fora? Para onde ela vai? Por
onde ela passa? O que ela vê e qual pode ser o seu final?
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Fazendo a Feira

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.

Acerola

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Beterraba
Cebola
Cenoura
Escarola
Espinafre
Pimentão verde

Acerola
Ameixa
Laranja Pêra
Mamão Formosa
Manga Palmer
Manga Tommy
Melancia
Nectarina
Pêssego

A acerola, originária da América Central,
possui uma coloração verde quando em
desenvolvimento, passando ao amarelo,
e finalmente ao vermelho escuro quando
está madura. É muito cultivada nas regiões
nordeste e sudeste do Brasil.
A aceroleira ganhou grande importância nos
anos 40, quando foi descoberto que seus frutos
possuíam alto teor de vitamina C. 100g de polpa
de acerola tem em média 900 mg a 1400 mg de
vitamina C, ou seja, 100 vezes mais vitamina
que o limão e a laranja, 20 vezes mais que a
goiaba e 10 vezes mais que o caju e a amora.
É uma fruta pouco calórica: 100 g (10 unidades)
têm apenas 33 calorias.
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A acerola é rica também em pró-vitamina
A, que participa como antioxidante no nosso
organismo. Esta fruta ajuda a combater a
anemia por falta de ferro. A vitamina C da acerola
atua sob o ferro dos vegetais, melhorando
sua absorção e tornando-o mais eficiente no
combate a esta carência.
A acerola tem ampla utilização gastronômica,
podendo ser usada para fazer sucos, doces,
sorvetes, geleias, pastas, balas e licores.
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Nutrição
É preciso cuidar
da alimentação
desde a infância!
Os cuidados com a alimentação devem
começar logo na infância. Em casa, os pais
têm o desafio de ensinar bons hábitos aos
filhos. As lições aprendidas na infância
sinalizam os caminhos de uma vida
saudável. Acompanhe, a seguir, dicas de
uma dieta balanceada para o seu filho.











Ofereça as refeições em horários regulares.
Não insista para que a criança coma tudo o que tem no prato.
Dê preferência para as refeições em família.
Utilize talheres apropriados.
Elogie a criança por comer bem e se comportar.
Ofereça pequenas porções e permita que ela repita, se manifestar vontade.
A refeição deve ser um prazer e não uma obrigação.
Inclua todos os alimentos de uma só vez em seu prato; faça um prato colorido.
Invente brincadeiras com os alimentos.

Inimigos das crianças
Alguns alimentos devem ser evitados.
 As guloseimas até podem ser permitidas de forma adequada, desde
que as crianças também comam legumes, frutas, carnes, etc. É possível
fazer das guloseimas uma sobremesa e não um prato principal.
 Substitua as frituras pelos assados e os refrigerantes por sucos.
 Se o seu filho estiver acima do peso, evite levá-lo ao supermercado.
Assim, não correrá o risco de comprar e comer, somente por prazer,
alimentos dispensáveis.
 Confira sempre os rótulos para comparar quantidade de
gorduras, fibras, vitaminas e minerais.
 Quem tem filhos com alergia ou intolerância, precisa analisar
sempre as informações nutricionais para detectar se determinado
alimento contém traços de leite ou glúten.
 Inclua em seu carrinho frutas, verduras, alimentos integrais e iogurte.
As crianças precisam desde de cedo ter contato com todos os tipos de
alimentos.
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Reflexão

Storytelling

Henry Ford: “Estar decidido
é o segredo do sucesso”
Henry Ford é considerado um dos homens mais bem sucedidos da
história e nunca escondeu que boa parte de seu sucesso foi resultado de
sua organização e da capacidade de definir metas, planejá-las e cumpri-las.
Com 29 anos, produziu o seu primeiro automóvel e o mais famoso, o Ford
T também conhecido como “Ford Bigode”, o mais vendido no final do
século XIX. Esse visionário engenheiro americano foi responsável
pela implantação de um sistema de produção em série (linha de
montagem), revolucionando o processo industrial.
Ford percebeu que saia mais barato e rápido produzir um modelo padronizado, no qual o automóvel
passava por uma esteira de montagem em movimento e os operários colocavam as peças. Nesse sistema,
um automóvel era montado em apenas 98 minutos.
"Vejo que muitas pessoas têm dificuldade para planejar ou mesmo para visualizar seus sonhos porque
tentam colocar em prática o seu projeto de uma só vez, como se tudo pudesse ser alcançado com uma
simples ação, em pouco tempo. Nada é particularmente difícil se você dividir o seu objetivo em pequenas
tarefas. Assim, vai ter tempo para transformar seus sonhos gigantescos em metas compreensíveis e
alcançáveis”, comentou.
Nascido em 30 de julho de 1863, no estado americano de Michigan, Ford, ainda jovem, trabalhava na
fazenda do pai, onde era o responsável pela manutenção dos motores dos tratores. Foi nesta época que
desenvolveu o talento e o grande interesse pela engenharia automobilística. Ele foi um grande inventor chegou a registrar 161 patentes nos Estados Unidos – e o fundador da Ford Motor Company. Faleceu aos
45 anos.

Frases de Ford
"Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam".
"Um idealista é uma pessoa que ajuda os outros a prosperar".
"Pensar é o trabalho mais pesado que existe. Talvez seja essa a
razão porque tão poucos se dedicam a ele”.
"Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira
os olhos de seu objetivo".
”Não encontro defeitos. Encontro soluções”.
“Se o dinheiro for a sua esperança de
independência, você jamais a terá. A única
segurança verdadeira consiste numa reserva de
sabedoria, experiência e competência”.
“Questionar quem deve ser o
chefe é como discutir quem deve
ser o saxofonista num quarteto:
evidentemente, quem sabe tocar”.
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O jovem e o idoso
Era uma vez um jovem, sentado num banco de uma praça, onde quase todos se conheciam. De
repente, ele ficou de pé, olhou para as pessoas que estavam nos outros bancos e gritou: “Eu duvido
que alguém nessa cidade tenha um coração mais belo do que o meu. Se houver, que apareça agora”.
As pessoas se aglomeraram ao seu redor e pediram para ver o seu coração.
Espontaneamente, um círculo se formou à sua volta, e as pessoas
passaram a admirar o coração perfeito do jovem, sem marcas ou
qualquer imperfeição. Todos foram unânimes em admitir que era o
mais belo coração que já tinham visto.
O jovem ficou muito orgulhoso, se achando superior aos
frequentadores da praça. De repente, surge um idoso que
caminhou em direção ao moço, olhou bem nos seus olhos e
afirmou:
“Apesar das cicatrizes – causadas por decepções, desilusões
e sofrimentos -, o meu coração bate com muito mais vigor do
que o seu”.
O rapaz, com ar de superioridade, olhou para o idoso e disse
em tom irônico:
“O senhor deve estar brincando, compare nossos corações:
o meu está perfeito, intacto; já o do senhor, é uma mistura de
cicatrizes e irregularidades”.
E o idoso respondeu:
“Aparentemente, o seu parece perfeito, mas eu não trocaria o
meu pelo seu. Cada cicatriz representa uma pessoa para a qual eu
dei o meu amor. Já doei vários pedacinhos desse órgão. E também já
recebi vários pedacinhos, para que eu pudesse substituir as partes que faltavam. Como nem todos
os pedaços implantados eram exatamente iguais, há irregularidades no meu coração. Entretanto,
essas cicatrizes me fazem lembrar do amor que compartilhei. É claro que algumas vezes não houve
reciprocidade. Por isso, foram surgindo buracos no meu coração, impossíveis de serem preenchidos. A
doação não resulta necessariamente na reciprocidade. Temos
que aprender a conviver com esses buraquinhos abertos, que
às vezes doem. A dor pode ser superada pelo amor. Então,
jovem, agora você entende qual é a verdadeira beleza de um
coração?”
O rapaz ficou calado, enquanto as lágrimas
escorriam pelo seu rosto sem rugas ou cicatrizes.
Ele se aproximou ainda mais, tirou um pedaço
do seu coração jovial e o ofereceu ao idoso,
que, imediatamente, retribuiu o nobre gesto,
lhe dando um pedaço do seu velho membro
que pulsa com muita energia.
Em seguida, o jovem olhou para o próprio
coração, que já não era mais “perfeito”, porém
estava mais bonito.
Como deve ser triste passar a vida com o
coração intacto!
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Culinária
F IC H A 1 3 5

Panquecas Coloridas

Max Jundiá Chocolate com Avelã

Ingredientes Massa

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

•
•

1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de água
3 ovos
1 tablete de caldo de carne
1 cenoura média cozida
ou 1 folha de couve
ou 1 beterraba média cozida

Recheio
•

400g de carne moída

Molho
•
•

1 lata de molho de tomate pronto
queijo ralado para decorar

8 picolés Max Chocolate com Avelã
morangos para decorar

Ingredientes Brigadeiro
•
•
•

1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de manteiga
1 1/2 colher (sopa) de achocolatado

Ingredientes Creme Amarelo
•
•
•
•
•

1 lata de leite condensado
a mesma medida de creme de leite
3 gemas
3 colheres de manteiga
1 colher (café) de essência de baunilha

Modo de preparo

Modo de preparo

Refogue a carne moída a seu gosto e reserve. Bata no
liquidificador a água, os ovos e o tablete de caldo de carne.
Acrescente a farinha de trigo e o vegetal de sua preferência
couve, cenoura ou beterraba e bata novamente, até obter
uma massa líquida e homogênea. Em uma frigideira
antiaderente, levemente untada, coloque porções da
massa, cerca de 50ml. Com cuidado, espalhe a massa
pela frigideira e doure-a dos dois lados. Recheie os discos
de panqueca com a carne moída refogada e feche-os em
forma de rolinho. Aqueça o molho pronto e reserve. Coloque
as panquecas em um refratário e regue com o molho de
tomate e queijo ralado.

Em uma panela leve todos os ingredientes do brigadeiro ao
fogo alto e mexa até dar o ponto de brigadeiro, um pouco
mais molinho. Reserve.
Para o creme amarelo, bata primeiro as gemas e a essência para diminuir o cheiro dos ovos. Acrescente os demais
ingredientes do creme no liquidificador e bata tudo. Leve ao
fogo, mas não deixe ferver. Coloque em um pote de vidro e
reserve. Para montar a sobremesa, coloque um pouco de
creme amarelo na taça, depois use uma colher para adicionar brigadeiro ao redor da taça, como se fosse uma calda.
Feito isso, pegue o seu picolé Max Chocolate com Avelã e
corte a ponta dele. Coloque o picolé em cima da taça, dentro do creme e decore com morangos.

Gelatina de Groselha com Maçã
Ingredientes
•
•
•
•
•

4 colheres (sopa) de xarope natural de groselha
1 1/4 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de gelatina em pó branca, sem sabor
1 maçã pequena, sem casca, picadinha
1/2 colher (sopa) de suco de limão

Modo de preparo
Coloque a maçã picadinha em um recipiente e regue com
o suco de limão. Reserve. Em uma tigela pequena, misture
a groselha, a água e a gelatina, mexa bem. Deixe hidratar
por alguns minutos. Leve ao fogo em banho-maria até a
gelatina dissolver completamente. Retire do fogo e acrescente a maçã com o suco de limão, mexa delicadamente e
distribua a mistura em potinhos de plástico. Leve para gelar
até ficar firme.

Foto ilustrativa
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