Outono é a estação
para desengavetar!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM ABRIL:
04 . SAÚDE
Exames indicados a partir dos 50.

05 . INTERNET
Dicas para quem usa o “zapzap”.

Outono é tempo de amadurecimento, de renovação.
De preparação para tempos frios, difíceis,
sobretudo, paras as pessoas carentes. Além de ser
a estação das folhas no chão, outono também é a
estação para desengavetar aquilo que você não
usa mais. Aproveite a Campanha de Inverno da
Coopercica, para doar agasalhos (infantis, femininos
e masculinos) e cobertores, em bom estado, nas
seis lojas, até o dia 31 de maio. Os donativos serão
encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de
Jundiaí e de Campo Limpo Paulista.
Toda estação é um novo tempo, uma oportunidade
de ajudar o próximo!

08 . ANIVERSÁRIO
Coopercica: 48 anos de realizações.

10 . NUTRIÇÃO
A batata ganhou o mundo.

Lojas Coopercica

13 . CONSUMO
Sua Páscoa é mais gostosa na Coopercica.

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

14 . FAZENDO A FEIRA

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

Maçã é o destaque deste mês.

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

17 . REFLEXÃO

Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

O alfaiate que “costurou” o livro.
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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 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

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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INTERNET

SAÚDE

EXAMES PARA QUEM PASSOU DOS 50!

COMO USAR O ZAPZAP SEM ABORRECER O GRUPO
Muitas pessoas já não conseguem viver sem ele. A questão é saber usar o whatszap nos grupos, sem aborrecer
ou criar desentendimento com os “amigos” virtuais e a família. Confira as dicas abaixo.
■ Nunca adicione uma pessoa a um grupo, sem antes perguntar se ela quer participar.
■ Estabeleça regras de conduta. Cuidado com o excesso de vídeos. Evite colar links. Não mande piadas.
■ Só poste mensagens que interessem a pelo menos metade do grupo.
■ Não fale demais.
■ Fuja das polêmicas.

CUIDADO COM A SEGURANÇA!

HOMENS
PSA: previne o câncer de próstata. Os homens devem procurar um urologista para avaliação com toque retal,
anualmente.

MULHERES

A internet ajuda demais a nossa vida! Porém,
é preciso ter cuidado com a segurança na hora de
realizar negócios. Senhas são pessoais, confidencias
e intransferíveis. Por isso não deixe a anotação em
locais visíveis ou de fácil acesso nem as informe
a outras pessoas. Mantenha sempre atualizado o
programa antivírus.
Após realizar compras, consultas ou operações
financeiras pela internet, certifique-se de que o
site ou aplicativo não está mais habilitado com sua
senha, evitando assim que terceiros façam, em seu
nome e à sua revelia, operações.

EXAMES GINECOLÓGICOS: Papanicolau e exame de toque devem fazer parte da lista das mulheres até os 70
anos.
MAMOGRAFIA: obrigatório até os 65 anos, mas é preciso considerar se não existe histórico de câncer de mama
na família.

HOMENS E MULHERES
COLONOSCOPIA: recomendada a partir dos 50 anos. O objetivo é rastrear o câncer de colorretal (intestino).
DENSITOMETRIA ÓSSEA: deve ser feita tanto pelos homens quanto pelas mulheres, só que em idades diferentes.
Para elas, a indicação é logo após a menopausa e para eles aos 60 anos. A finalidade é evitar a osteoporose e
também possíveis complicações decorrentes de quedas, que afetam 30% dos idosos.
ELETROCARDIOGRAMA: um cardiologista pode controlar a saúde cardíaca.
HEMOGRAMA: por meio do exame de sangue o médico pode identificar, por exemplo, se o paciente está
anêmico ou se o número de glóbulos brancos está normal. Também é importante que ele possa verificar a
creatinina, para averiguar as funções do rim. Também é através desse exame que se pode avaliar o colesterol e a
glicemia.
RAIO X DE TÓRAX: imprescindível para quem é fumante, a fim de avaliar os pulmões. O médico consegue
rastrear câncer nesses órgãos e também identificar o início de uma pneumonia.
TSH: a medição do nível de hormônio da tireoide é importante para verificar se há alguma alteração significativa
em seu funcionamento.
VITAMINA D: é considerada essencial para a boa saúde, principalmente dos idosos.
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ASSEMBLEIA

COOPERADOS APROVARAM AS CONTAS E ORÇAMENTO PARA 2017
A Coopercica realizou no dia 31 de março passado a Assembleia Geral Ordinária,
para aprovação das contas e do orçamento deste ano.
A Assembleia foi comandada por Orlando
Bueno Marciano (Diretor Presidente), Beatriz de
Melo Palacine Carvalho (Diretora Comercial) e José
Apparecido Longo (Diretor Financeiro).

Os Cooperados também aprovaram a indicação dos novos integrantes do Conselho Fiscal: Ricardo Lourençon,
Edelcio Fornari e Josué Alves Pereira (conselheiros efetivos); José Carlos Contezza, Antonio Ramos Maziero e
Augusto Aparecido Toledo (conselheiros suplentes).
Cumpriram seus mandatos, depois de participarem ativamente do Conselho Fiscal, os srs. Edison Soares da
Cruz, Gilmar Pereira Baia e Idenil Valério e a sra. Mônica Júlia Piccolo D´Araújo.

Os conselheiros
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ANIVERSÁRIO

48 ANOS DE HISTÓRIAS COMPARTILHADAS COM OS COOPERADOS!

PROMOÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO: “HORA DO PRÊMIO”

A Coopercica tornou-se uma
importante referência em cooperativa
de consumo no ramo supermercadista.
A sua história começou em 14 de abril
de 1969, numa área de 250m2, cedida
pela Cica, com apenas um caixa e cinco
funcionários. O objetivo dos fundadores
– ex-funcionários da Cica -, em adquirir
gêneros de primeira necessidade, de
qualidade, e com melhores preços e
condições de pagamento, é mantido
até hoje.

TVs com tecnologia 4K – de última geração - e muitos outros prêmios incríveis
serão sorteados para os Cooperados durante o mês de abril.

Nesses 48 anos, a Coopercica registrou uma
história de sucesso. Hoje conta com mais de 164 mil
Cooperados e possui uma rede de lojas modernas
em Jundiaí e região. Entretanto, a expansão desta
cooperativa não foi apenas econômica. Sempre
investiu em projetos sociais e ambientais e também
em treinamento para os seus colaboradores, a fim de
que possam crescer juntos.
Quase meio século de existência, a Coopercica
ainda conserva os ideais de sua fundação e os
princípios cooperativistas. Uma trajetória bem
sucedida, alicerçada nos valores humanistas do
Cooperativismo. Uma história de pessoas, para
pessoas. Uma história dividida com o Cooperado,
que, graças à sua confiança e participação, vem
contribuindo para a Coopercica ser o que ela é hoje:
“muito mais que um Supermercado”.

Trata-se da Promoção Especial de Aniversário: “Hora do Prêmio”, que irá contemplar no final, 132 Cooperados
(22 por loja) com kits churrasco, cestas de frutas DeMarchi e vale-compras. Os sorteios acontecem nos finais de
semana de abril, nas seis lojas. Para participar, nas compras acima de R$ 30,00, realizadas de 01 a 30 de abril, o
Cooperado deverá depositar seu cupom fiscal na urna desta promoção.

TVS 4K
Para concorrer às seis TVs com teconologia 4k (uma por loja), nas compras acima de R$ 100,00, os Cooperados
deverão depositar o cupom fiscal na urna correspondente à promoção, até o dia 30 de abril. Os sorteios
acontecerão no dia 01 de maio, às 10 horas, nas seis lojas.
Confira os regulamentos e boa sorte!

PROJETOS SOCIAIS

TECNOLOGIA 4K

Ao longo dos anos, a Coopercica vem realizando diferentes projetos sociais, como “Criança do Futuro”, criado
em 1998, para estimular e despertar o interesse de crianças e adolescentes às práticas esportivas, campanhas
filantrópicas - “Criança Solidária”, “Natal sem Fome”, “Campanha de inverno” -, além de programas ambientais,
como coleta seletiva nas lojas, plantio de árvores, e cursos de Culinária.

Também conhecida como Ultra HD, a principal vantagem
de uma televisão com tamanha tecnologia, é a qualidade
que você encontra na imagem, tanto de perto quanto de
longe. É uma das melhores resoluções de imagem que
os olhos humanos podem perceber em um aparelho de
televisão doméstico. Sua resolução corresponde a 4 vezes
ao já conhecido Full HD, o que permite que a imagem seja
rica em detalhes e tão perfeita que até aquela ruguinha a
mais na atriz da novela, agora pode ser percebida.
Além disso, estes aparelhos possuem ótima qualidade
de som, reproduzindo efeitos sonoros que somente um
Home Theater poderia oferecer. Ainda de acordo com os
fabricantes, essas TVs chegam a economizar até 30% de
energia elétrica.

COOPERATIVISMO
Unidas em ideais e ações, as cooperativas são
capazes de promover transformações que vão do
indivíduo à coletividade, já que cada Cooperado é,
em essência, um agente de sensibilização, educação,
mobilização, multiplicação e materialização dos
objetivos de todo o grupo. Toda esta força está
a serviço de cuidados com o presente, visando a
construção de um futuro sustentável.
Para se ter ideia do poder e da força do
Cooperativismo, basta lembrar que, em todo o
mundo, segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU), 2,6 milhões de cooperativas empregam 12,6
milhões de pessoas, sendo que 1/6 da população
do planeta – como Cooperado ou cliente – possui
vínculos com o Cooperativismo, em um modelo de
relacionamento e de negócios baseado na inclusão e
na sustentabilidade.
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NUTRIÇÃO

O tubérculo que

SUGESTÕES

CONQUISTOU O MUNDO!
A batata é o quarto alimento mais consumido no mundo, depois do arroz, trigo e
milho. Ficou conhecida e ganhou fama depois que um cozinheiro resolveu fritá-la.
Acompanha muitos pratos e pode ser preparada no vapor, cozida, assada, ensopada
e em purê.
Esse tubérculo surgiu nos Andes peruanos e bolivianos, há mais de 7.000 anos. Foi introduzido na Europa antes
do século 14 e, segundo historiadores, graças à batata aconteceu a primeira revolução verde no Velho Continente.
Os ingleses incendiavam as plantações de trigo e matavam os porcos criados pelos irlandeses, levando o povo
à miséria, entretanto a batata resistia ao pisoteamento das tropas, às geadas e ficavam armazenadas no solo,
servindo de alimento à população faminta.
A sua popularização em outros continentes ocorreu através da colonização realizada pelos países europeus,
inclusive no Brasil. Inicialmente era cultivada em pequena escala em hortas familiares, sendo chamada de
batatinha; depois vieram as ferrovias e ficou conhecida como batata inglesa, por ser uma exigência nas refeições
dos técnicos vindos da Inglaterra.

▪ Cozinhe as batatas com casca para evitar a perda
de vitaminas.
▪ Fure as batatas grandes com um garfo antes de
levá-las ao fogo, para que as mesmas cozinhem por
igual.
▪ Não guarde as batatas na geladeira, pois a baixa
temperatura transforma o amido em açúcar e elas
ficam com sabor adocicado.
▪ Para evitar que as batatas brotem, mantenha
junto delas maçã, maracujá, abacate, banana, mamão,
manga ou tomate porque liberam etileno em grande
quantidade.
▪ A sopa ficou salgada? Coloque uma batata crua,
ferva e retire a batata.
▪ Quando a geladeira ou o freezer estiver
malcheiroso, corte uma batata em quatro pedaços e
deixe por uma noite. Esse odor vai todo para a batata.
Fonte: Associação Brasileira da Batata (ABBA)

NUTRIENTES
A batata é considerada um dos alimentos mais
nutritivos; fonte de proteínas e vitaminas, como ácido
ascórbico, do complexo B e potássio, nutriente que
torna a artéria mais elástica, ajudando na prevenção
de acidentes vasculares e câimbras. O tipo de
cozimento que melhor conserva os seus nutrientes
é o vapor.
É um mito afirmar que batata engorda (100g= 80
calorias). Na verdade, o que engorda é o óleo (se fizer
frita) ou os seus acompanhamentos.
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DATAS

CONSUMO

GOSTOSURAS DE PÁSCOA

NA COOPERCICA, SUA PÁSCOA É MAIS GOSTOSA!
COLOMBAS

POMBA DA PAZ
A massa doce e de aroma cítrico requer paciência
e força para sovar, até atingir o ponto ideal.
Depois de recheada, com frutas cristalizadas ou
chocolate, é posta para descansar e crescer e,
finalmente, vai ao forno. O resultado é um pão
macio e leve; pode até parecer com o panetone,
mas trata-se de uma colomba pascal.
O formato é de uma pomba (colomba, em
italiano). O pássaro tem significado eucarístico
para os católicos, além de ser um símbolo da paz.
Por essa simbologia, os católicos puseram a colomba para
reinar na mesa de Páscoa. O bolo é tradicionalmente servido
após o almoço do domingo ou no café da manhã.
Assim como o panetone, a colomba também nasceu na
Lombardia, só que na província de Pavia, próxima à Milão. Diz
uma das lendas que no vilarejo de Pavia houve uma invasão do
exército de Albuíno, o rei dos lombardos. E um confeiteiro resolveu
preparar um presente para o invasor, criando um bolo diferente, assado
no formato da pomba da paz. Quando recebeu o presente, o tirano ficou encantado com o sabor do bolo e
poupou o vilarejo do ataque.

As Colombas Coopercica são feitas na Padaria Central da
loja 1 (Jd. Cica), com ingredientes selecionados, de ótima
qualidade, como o chocolate Nestlé.
São bem caseiras e a massa é muito macia. Podem
ser encontradas em dois sabores: frutas e
chocolate (Nestlé). Deliciosas. Não deixe
de experimentar. Você também pode
presentar seus parentes e amigos
com as Colombas Coopercica.

OVOS
Nas lojas Coopercica, você encontra
uma variedade de Ovos de Páscoa,
como branco, ao leite, amargo e Diet.

OVOS
O ovo de chocolate é uma tradição milenar
também relacionada ao Cristianismo. Quando a
Páscoa cristã começou a ser celebrada, a cultura pagã
de festejo da Primavera foi integrada à Semana Santa.
A partir daí, o ovo tornou-se o símbolo da ressurreição
de Cristo.
No auge do período medieval, a realeza
costumava festejar a Páscoa presenteando os seus
entes queridos com ovos feitos de ouro e cravejados
de pedras preciosas!
Até que se chegasse ao famoso e bem mais
acessível ovo de chocolate foi necessário o
desenvolvimento da culinária e, antes disso, a
descoberta do continente americano.
Somente 200 anos mais tarde, os culinaristas
franceses tiveram a ideia de fabricar os primeiros
ovos de chocolate da História.
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Imagens meramente ilustrativas.

Parece que foi ontem! Mas a Páscoa será comemorada no próximo dia 16. Os
doces típicos mais consumidos são os ovos de chocolate e as colombas.

REVISTA COOPERCICA

Também tem os recheados, crocantes, com
biscoitos, com brindes, além dos mini ovos e bombons.

REVISTA COOPERCICA

Páscoa é na
Coopercica!
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Fazendo
a Feira
Abril
MAÇÃ
Quem já escutou que uma maçã
por dia mantém o médico e o dentista
longe? Na verdade, essa fruta faz bem
à saúde e ajuda a eliminar as impurezas
dos dentes, o que diminui o risco de
cáries.
Além disso, é rica em fibras, vitaminas A e C, folato
e pectina - uma fibra solúvel que ajuda a baixar os
níveis de LDL (colesterol ruim) do sangue.
As maçãs podem ser guardadas na parte inferior
da geladeira, por até 3 semanas. Se consumir maçãs
com casca, irá aproveitar uma maior quantidade de
fibras.
Quando tiver que reservar maçãs cortadas,
coloque algumas gotas de limão para que as fatias
não escureçam.

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

Frutas

Alface
Almeirão
Chuchu
Gengibre
Repolho

Abacate
Ameixa Importada
Maçã Gala
Maracujá azedo
Mexerica Ponkan

DICAS

IMPOSTO DE RENDA
O prazo para a entrega da declaração
termina no dia 28 de abril. Os
contribuintes que receberam em 2016
rendimentos tributáveis superiores
a R$ 28.559,70 ou rendimentos
isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma foi
superior a R$ 40 mil, são obrigados a
prestar contas com o “Leão”.
Quem não entregar a declaração dentro do prazo,
terá de pagar multa que varia de R$ 165,74 a 20% do
imposto devido.
Este ano é obrigatório declarar o saldo de poupança. O limite de gastos com a educação é de R$ 3.561,50.
Por dependente declarado, o valor máximo é de R$ 2.275,08; já com empregado doméstico, é de R$ 1.093,77.
Os documentos usados para a declaração do IR devem ser guardados por cinco anos, pois a Receita Federal
pode convocar o contribuinte para prestar esclarecimentos. Mais informações, no site www.receita.fazenda.gov.br.

COMO SERVIR

▪ Um strudel de maçã, preparado com massa
folhada e recheado de maçãs picadas e misturadas a
nozes e açúcar, harmoniza bem com chá.
▪ Maçãs assadas no forno com canela e sem
sementes dão uma sobremesa deliciosa e pouco
calórica.
▪ Purê de maçã combina com assados de carne de
porco ou de aves.

FESTA ITALIANA DE JUNDIAÍ
A deste ano será ainda mais especial! A tradicional Festa Italiana de Jundiaí,
realizada no bairro da Colônia, está completando 30 anos. O calendário do evento
já foi divulgado: de 19 de maio até 11 de junho, sempre nos finais de semana.
Entre os pratos típicos, destacam-se a fogazza,o frango com polenta, o macarrão e o
crostoli, além do vinho e da tarantela, uma das mais populares danças italianas. Para
conseguir lugares no salão, é preciso reservar com antecedência (fone: 4584-1406).

CURIOSIDADES
A maçã foi uma das primeiras frutas a ser plantada
pelo homem. Muitas histórias e lendas são ilustradas
pela maçã. A referência mais famosa é uma passagem
bíblica, onde é narrada a tentação de Adão e Eva,
que comeram o fruto proibido e foram expulsos do
Paraíso.
No Brasil, a produção de maçãs é relativamente
recente e começou de forma modesta, tendo boa
aclimatação no Sul do país. As variedades Gala e Fuji
correspondem a 90% das plantações.

LIVRO SOBRE A TERCEIRA IDADE
Acaba de ser lançado o livro “Envelhecimento Social”, de Eusébio dos Santos,
que faz um levantamento dos serviços prestados ou que deveriam ser oferecidos às
pessoas mais velhas. Os interessados em adquirir o livro devem entrar em contato
com o Celmi (fone: 4523-0467).
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STORYTELLING

REFLEXÃO

MARTINHO DA VILA, AOS 79 ANOS, ESTÁ NA FACULDADE!

O ALFAIATE QUE “COSTUROU” O LIVRO!

Devagar, devagarinho, Martinho da Vila vai chegando lá. Cantor, compositor, poeta
e escritor, de 79 anos, mostra que nunca é tarde para aprender e voltou às salas de
aula. Ele é aluno do 5º período do curso de Relações Internacionais (R.I.) de uma
universidade no Rio de Janeiro.

Existiu
um
modesto
alfaiate
chamado Amadeu, homem inteligente e
trabalhador, que não perdia a esperança
de melhorar de vida. Sonhava em ser
rico e poderoso!

Bastante aplicado, destaca-se nas aulas por ser extremamente inteligente e dedicado. Esse é o primeiro curso
universitário do artista, que já lançou 50 álbuns de música e é autor de mais de uma dezena de livros com temas
que variam sobre Brasil, política, samba e escravidão.
O sambista revelou que escolheu o curso de R.I. por causa do seu trabalho como embaixador da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). "Como a
maioria dos meus colegas é da área diplomática,
decidi estudar para adquirir mais conhecimento
teórico. Tem muito assunto que a gente pensa que
domina, e vai ver depois com as aulas, que não é bem
assim".
E continuou: “Na faculdade, sou um aluno de
conhecimento, um ouvinte. Faço os trabalhos que
todos fazem, cumpro uma carga horária, mantenho a
frequência nas aulas, mas não preciso fazer prova".
Ele comentou ainda que sua atitude tem servido
de exemplo para muita gente retornar às salas de
aula. "Conheci várias pessoas que voltaram a estudar
influenciados por mim. Disseram que tinham vontade
de fazer um curso superior, mas que depois de uma
certa idade, perderam a coragem. Porém, com o
meu exemplo, retomaram os estudos. Isso é bacana.
Conhecimento nunca é demais".
A rotina estudantil fez com que o artista mudasse
alguns hábitos e passou a acordar cedo. "Gosto de
ver o dia amanhecer. Agora durmo mais cedo, saio
cedo".
No curso, Martinho está de olho na história e nas
mudanças recentes nos relacionamento entre países.
O novo presidente dos EUA, Donald Trump, é sem
dúvida o grande tema e motivo de preocupação. "O
mundo está em uma confusão total", disse.
O mais recente livro de Martinho – “Barras, Vilas
& Amores (Quem Lê Sabe Por Quê)” - é um romance
“Não fala muito, quem sabe falar
que tem como pano de fundo a construção da
Não bebe muito, quem sabe beber
identidade negra no Brasil. Foi publicado no ano
Não compra tudo, quem sabe comprar
passado.
Não come de tudo, quem sabe comer
Mas ama muito quem tem só um amor
E tu és a minha única flor”.
Martinho da Vila

Um dia, encontrou um livro em frente à sua
humilde casa. Por curiosidade, recolheu o objeto da
sarjeta e começou a examiná-lo. Tratava-se de um
livro escrito numa língua que ele não compreendia,
cheio de códigos e números que jamais imaginou
conhecer em toda a sua vida. Enfim, para decifrá-lo
teria que estudar muito.
Primeiro obstáculo: verificou que as páginas
tinham sido escritas em diferentes dialetos e isso fez
com que estudasse várias línguas. Ao final de três
anos, Amadeu deixou a profissão de alfaiate e passou
a ser o intérprete do rei, pois não havia naquele lugar
uma pessoa que soubesse tantos idiomas.
Assim, ganhou muito dinheiro com as traduções e
conseguiu comprar uma casa bem confortável.

PARA REFLETIR

■ Com estudo e trabalho, qualquer
pessoa pode conquistar tesouros
inimagináveis!
■ “Um país se faz com homens e livros”.
Monteiro Lobato*
* Para homenagear um dos maiores escritores da
nossa literatura infanto juvenil, institui-se a data do
seu nascimento, 18 de abril, como o Dia Nacional
do Livro Infantil.
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Mas, não se acomodou. Continuou lendo o livro e
encontrou várias páginas contendo cálculos, números
e códigos. Para compreender esse conteúdo, precisou
estudar Matemática; em pouco tempo, tornou-se um
grande conhecedor dos cálculos numéricos.
Graças aos novos conhecimentos, além de saber
várias idiomas, agora dominava a matemática e
até aprendeu a construir uma ponte. Sua “fome”
de aprender conquistou o rei, que o nomeou seu
assessor.
Amadeu também não se contentou com o novo
cargo e resolveu estudar a última parte do livro sobre
leis. Tornou-se um grande conhecedor das leis e por
isso foi promovido a ministro e ficou conhecido como
o homem mais sábio daquela aldeia. E foi até morar
no palácio com a sua família, onde recebia visitas de
reis, príncipes e nobres de todo o mundo.
Todas essas conquistas só foram possíveis pelo
vasto conhecimento adquirido. Sua sapiência ajudou
o seu país a se desenvolver e também oferecer mais
qualidade de vida ao seu povo, que se tornou mais
alegre.
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Culinária
FIC HA 1 77

Bacalhau de Páscoa

Salada de Bacalhau

Ingredientes

Ingredientes

1kg de bacalhau dessalgado
700g de batatas cozidas e passadas no espremedor
2 cebolas grandes cortadas em rodelas
1 xícara de (chá) de azeitonas sem caroços
1/2 xícara (chá) de azeite
1 pitada de pimenta-do-reino
cheiro-verde a gosto
1 lata de creme de leite
manteiga para untar

300g de bacalhau em lascas
4 batatas grandes
1 cebola pequena bem picada
1 dente de alho bem picado
150ml de azeite extra virgem
2 ovos cozidos cortados em rodelas
salsinha a gosto
sal e pimenta-do-reino a gosto
1 xícara (chá) de azeitona preta sem caroço

Modo de preparo

Modo de preparo

Deixe o bacalhau de molho numa vasilha com água, de um dia
para o outro, para dessalgar. Refogue as cebolas no azeite até
que elas murchem. Coloque as azeitonas e o bacalhau e refogue
por mais 5 minutos. Acrescente as batatas cozidas e passadas
no espremedor, a pimenta, o cheiro-verde e o creme de leite
e mexa por mais 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente
mais um fio de azeite. Em um refratário untado com manteiga,
coloque todos os ingredientes e passe manteiga novamente
em cima para que fique dourado. Leve ao forno preaquecido
por aproximadamente 20 minutos ou até que doure. Sirva com
arroz branco e salada verde.

Coloque o bacalhau de molho de um dia para o outro para
retirar o sal. Descasque as batatas e corte-as em cubos
pequenos. Coloque as batatas em uma panela com água até
cobrir e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio por 20
minutos, ou até ficarem macias, porém sem deixar desmanchar.
Cozinhe os ovos. Retire a água do bacalhau e desfie bem.
Aqueça uma frigideira com um pouco de azeite, acrescente a
cebola e o alho bem picados. Quando a cebola estiver macia,
adicione o bacalhau e cozinhe por aproximadamente 15
minutos. Desligue o fogo e deixe amornar. Coloque o bacalhau
em uma tigela e misture com as batatas, a salsinha picada e os
ovos descascados e cortados em rodelas. Regue com azeite e
tempere com a pimenta a gosto e acerte o sal. Misture tudo,
decore com azeitonas pretas cortadas em rodelas. Sirva fria.

Flan de Chocolate e Cerejas em Calda
Ingredientes
1 lata de leite condensado
2 xícaras (chá) de leite
1/2 xícara (chá) de chocolate em pó
1/2 xícara (chá) de chocolate ao leite derretido
2 envelopes de gelatina em pó sem sabor
1 xícara (chá) de cerejas em calda

Modo de preparo
Derreta o chocolate ao leite em banho-maria e reserve. Prepare
as gelatinas em pó conforme as instruções da embalagem,
reserve. No liquidificador bata bem o leite condensado, o leite,
o chocolate em pó, o chocolate ao leite derretido, e a gelatina
dissolvida, até ficar homogêneo. Despeje em uma fôrma de
buraco no meio de 24cm de diâmetro e leve à geladeira por
4 horas. Retire, desenforme, decore com as cerejas em calda
e sirva.
Imagem ilustrativa.
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