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Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica
Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica
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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METÁFORAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA

COMO VAI SEU COLESTEROL?

CORDAS DE APRENDIZADO

Pesquisa do Instituto Adelphi
International Research revela que
80% dos brasileiros não sabem
que o colesterol alto pode causar
ataques cardíacos. O Ministério
da Saúde estima que as doenças
cardiovasculares causam em média
800 mil mortes por ano no País.

Um aprendizado acontece quando o cérebro entrelaça diferentes tipos de
habilidades: físicas, cognitivas, emocionais e sociais. Essas habilidades são
com fios de uma corda. Quanto melhor eles forem tecidos, mais forte e
duradoura será a corda do aprendizado.

BATE-BOLA
O cérebro das crianças pequenas se desenvolve através do
relacionamento recíproco entre a criança e o adulto. As crianças
“passam” a bola na forma de vocalizações, gestos ou palavras; os
adultos, devolvem-na sintonizando-se com a criança.

Você sabia que 30% do colesterol é fornecido
pelos alimentos que são ingeridos e os outros
70% são fabricados pelo próprio organismo? O
problema está em monitorar e controlar esses
30% que ingerimos. Por exemplo, as gorduras
de origem animal, como a manteiga, as banhas
e as gorduras presentes nas carnes, facilitam o
aumento do colesterol “ruim” (LDL) no sangue.
Hábitos de vida saudável. Este é o foco
para quem deseja ter qualidade de vida. O
aparecimento precoce de doenças crônicas tem
deixado a população em alerta. No Dia Nacional
de Combate ao Colesterol (8 de agosto), o
Ministério da Saúde chamou a atenção para o
elevado consumo de gorduras, especialmente por
jovens.
A Pesquisa de Orçamentos Familiares,
divulgada pelo IBGE, mostra um padrão alimentar
inadequado pela maioria dos brasileiros,
particularmente
entre
os
adolescentes,
caracterizado pelo alto consumo de alimentos
ricos em gorduras, açúcar e sódio. O público
jovem consome entre 10% e 15% mais gorduras
do que os adultos, sendo a ingestão diária maior
em homens do que em mulheres.

ARROZ E FEIJÃO
É importante valorizar o consumo de
alimentos tradicionais, como o arroz e o feijão,
e complementá-los com frutas, verduras,
leguminosas, leite, grãos integrais, oleaginosas e
peixes nas refeições.
Alimentos que ajudam a reduzir o colesterol:
aipo, couve-de-bruxelas, laranja, ameixa preta,
couve-flor, mamão, amora, damasco, mandioca,
azeite de oliva, ervilha, pão integral, aveia, farelo
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ARQUITETURA DO CÉREBRO
O cérebro é construído por um processo contínuo. Dos 0 aos 3 anos,
essa construção é especialmente intensa. Quanto melhor for a
construção do cérebro nesta fase, melhor será a preparação das
crianças para o futuro.

CANOA DA APRENDIZAGEM
Para uma criança alcançar seu potencial de
aprendizagem, todos os adultos ao seu redor precisam
interagir com ela de forma sensível e atenciosa,
apoiando sua autonomia e assegurando que as ações
de ambos estejam bem coordenadas.

ESTRESSE POSITIVO
As situações estressantes mais brandas - os desafios
motivadores - são propulsores do desenvolvimento
cerebral. Esse tipo de estresse é chamado de estresse
positivo.

FRASES SOBRE A PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA
A família oferece uma base segura para o desenvolvimento da criança, quando seus membros adotam
atitudes de proteção, afeto, estímulo e cuidado com ela.

de aveia, pera, cenoura, farelo de trigo, pêssego,
cereais integrais, feijão, quiabo, cevada, figo e
vegetais folhosos. Mais informações, nas páginas
10 e 11.
Além da alimentação, para se ter uma vida
saudável, é preciso reduzir o sedentarismo
através de atividades físicas, e também diminuir o
tabagismo e o consumo excessivo de álcool, entre
outros fatores de risco. Faça um check-up anual.

REVISTA COOPERCICA

Quando conversamos, não nos sentimos sozinhos. Converse com o seu bebê!
Você sabia que já pode levar seu bebê ao dentista antes do primeiro dentinho nascer?
Investir na primeiríssima infância (0 a 3 anos ) influencia a vida das crianças e de toda a sociedade.
Brincar é tudo de bom e precisa ser estimulado sempre!
Amamentar é educar para a vida. É um direito humano. É uma responsabilidade de todos.

REVISTA COOPERCICA
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LOJA 3

LOJA 3

MAIS EMPÓRIO:
PRODUTOS GOURMET

MAIS EMPÓRIO: PRODUTOS
LIGHT, DIET E NATURAIS

Na loja 3, foi inaugurado um espaço gourmet, o
Mais Empório, que ocupa uma área de 120m2 e
oferece produtos gourmet, que nem sempre são
encontrados nos supermercados, com preços
acessíves.

Produtos para quem faz dieta ou não pode ingerir
açúcar e também produtos para as pessoas alérgicas
à lactose e ao glúten. Tudo isso você encontra no
Mais Empório.

■ Cortes premium Angus.

■ Iogurtes à base de proteína e sem lactose.

■ Hambúrgueres de picanha: produzidos nos
açougues Coopercica, com carnes
nobres Angus, sem adição de conservantes.

■ Adoçantes naturais (como a stévia), geleias
sem açúcar; bolos e bolachas sem açúcar e
sem lactose.

■ Espetinhos Kafta de carne e frango:
produzidos também nos açougues Coopercica,
com carnes diferenciadas e sem conservantes.

■ Açúcar e achocolatado orgânico.

■ Queijos especiais finos.

■ Aveia sem glúten, manteiga de coco, massa
para tapioca com quinoa e óleo de coco.

■ Macarrão grano duro, grano duro negro e
sem glúten.
■ Molhos de tomate sem conservantes,
vinagres especiais, azeites extra virgem e
arroz arbório (para risotos).
■ Cervejas artesanais de vários tipos.

■ Biscoito de tapioca.

■ Sêmola de cereais para preparação rápida
de salada de cuscuz marroquino.
■ Pastas de amendoim integral sem açúcar,
lactose e glúten.
■ Chocolates com até 85% de cacau.

■ Sorvetes Haagen-Dazs, La Basque e Gelato.
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DATAS

PROMOÇÕES

PAI MARAVILHA

PARTICIPE DA PROMOÇÃO MÊS DOS PAIS

Você é muito mais que um super herói.
Você é a minha inspiração. Meu porto seguro.
A base de tudo que eu sou hoje.
Sempre esteve presente no meu caminhar. Na satisfação
das minhas conquistas, na decepção das minhas derrotas e na
motivação das minhas lutas. Você me ensinou a respeitar e amar
as pessoas.
Agradeço todos os dias por você ser o meu Pai Maravilha.

A Coopercica está realizando a Promoção “Mês do Pais” que irá contemplar
seis Cooperados (um por loja), com vale-confraternização para 10
acompanhantes na Churrascaria Estância (com exceção de
bebidas e sobremesas), localizada na Av. 14 de Dezembro, em
Jundiaí.
Para participar, nas compras acima de R$ 100,00, o Cooperado deverá
retirar um cupom de sorteio, preencher e depositar na urna. A promoção
termina no dia 31 de agosto.
Os sorteios serão realizados em 01 de setembro, às 10h, nas lojas
Coopercica. Consulte regulamento e boa sorte!

Homenagem da Coopercica
ao Dia dos Pais: 13 de Agosto

COOPERATIVISMO

A RECEITA É FESTEJAR O
DIA DO NUTRICIONISTA

MODELO DE NEGÓCIO CONFIÁVEL!
A cada ano, aumenta o número de
pessoas que escolhe o Cooperativismo
como modelo de negócio para
conquistar seus objetivos.

Vamos ao prato principal! Hoje, ele está mais nutritivo.
Só falta acrescentar pitadas de gratidão e grandes xícaras de
alegrias na receita. Tudo balanceado para festejar esta data
especial: 31 de agosto é Dia do Nutricionista, que dedica o seu
trabalho a uma vida mais saudável.

Reunidas em uma Cooperativa, os Cooperados
não apenas reduzem custos, mas também ganham
maior poder de negociação, uma vez que podem
adquirir bens e serviços de forma coletiva, negociar
em grupo o seu produto ou organizar seus serviços
para se inserir e competir no mercado.
Com uma história de sucesso ao redor do
mundo – há mais de 1 bilhão de Cooperados nos
cinco continentes – as Cooperativas também estão
presentes na vida dos brasileiros. Talvez você não
saiba, mas ao adquirir um produto no supermercado ou mesmo comparecer a uma consulta médica ou dentária,
você pode ter feito uso de um produto ou serviço de uma Cooperativa.
Além de trazer vantagens diretas para seus Cooperados, as Cooperativas ainda contribuem de forma
importante com suas comunidades. Como são empreendimentos coletivos, distribuem melhor a renda e os
resultados movimentam a economia local.
Muito mais do que um simples modelo de negócios, o Cooperativismo tem sido visto como uma alternativa
viável e eficaz para o desenvolvimento sustentável das nações.
O próprio Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon, destaca que “as Cooperativas desempenham um papel
importante em muitas sociedades. Acreditamos que elas possam dar contribuições significativas para os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em termos de geração de emprego, erradicação da pobreza, redução da
fome e da desigualdade”.
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NUTRIÇÃO

Alimentos que ajudam
a reduzir o colesterol
TRIGO INTEGRAL
Preserva nutrientes importantes como fibras, potássio e o
magnésio.

AVEIA
Alimento rico em proteínas e fibras. Ao adicionar aveia na
dieta, a saciedade aumenta e ajuda a diminuir os níveis de
colesterol e glicose no sangue.

ALHO
Ajuda a reduzir a pressão arterial e o colesterol ruim (LDL).

CEBOLA
Auxilia o aumento do colesterol bom (HDL).

GOIABA, MORANGO, PIMENTÃO VERDE E
COUVE-DE-BRUXELAS
Controlam o colesterol e ainda previnem a aterosclerose
(formação de placas de gordura nas artérias).

FRUTAS SECAS
(DAMASCO, UVA PASSA E AMEIXA PRETA)

Têm elevado teor de potássio, mineral que atua no controle
da hipertensão.

AZEITE DE OLIVA
Consumo diário é associado à regulação da pressão.

SALMÃO, SARDINHA E ATUM
Ricos em gordura do tipo ômega 3, essencial para o
organismo.

CASTANHA DO PARÁ, NOZES, AMÊNDOAS,
PISTACHE E AMENDOIM
Essas oleaginosas são “pobres” em sódio e contêm
substâncias que podem auxiliar na redução da pressão.

SALADA DE GRÃOS
(FEIJÃO, SOJA, GRÃO DE BICO E LENTILHA)

Substitui uma refeição, se adicionada a uma proteína (ovo
ou queijo minas/ atum ou tofu, por exemplo).
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Fazendo
a Feira
Agosto
ESPINAFRE
É uma hortaliça muito nutritiva. Além
de ser rica em ferro (combate a anemia),
possui grandes quantidades de vitamina
A e ácido fólico.
Para que o ferro do espinafre seja bem absorvido
pelo organismo, é aconselhável incluir, na mesma
refeição, alimentos ricos em vitamina C, como sucos
de acerola, caju, laranja e limão.
As folhas dessa verdura podem ser servidas
cruas em saladas, refogadas ou ainda em diversas
e apetitosas combinações, como em sopas, tortas,
risotos e massas.
Para conservar o espinafre por dois ou três dias,
acondicione-o em saco plástico e coloque-o na parte
mais baixa da geladeira, para evitar que as folhas se
queimem.
Se quiser aproveitar a safra, que começou em
agosto, congele o espinafre.
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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.

Legumes

Verduras

Frutas

Abóbora
Abobrinha
Cará
Cenoura
Ervilha
Fava
Inhame
Mandioca
Mandioquinha
Nabo
Pimentão
Rabanete

Agrião
Alho-poró
Brócolis
Chicória
Coentro
Couve
Couve-flor
Erva-doce
Escarola
Espinafre
Mostarda
Rúcula

Banana nanica
Caju
Carambola
Kiwi
Laranja pera
Laranja lima
Lima da Pérsia
Maçã
Mamão
Mexerica
Morango
Tangerina
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CONVÊNIOS

ECOPLANETA

É PRECISO ACABAR COM O DESPERDÍCIO!

VANTAGENS DE SER UM COOPERADO

Com ou sem crise, está na hora de colocar um ponto final no desperdício. O
primeiro passo é repensar os hábitos para assumir a ideia do consumo consciente, ou
seja, buscar o equilíbrio entre o conforto, a economia, os limites do meio ambiente
e o bem-estar social.

Além de ofertas semanais, preços diferenciados, participação em sorteios, a Coopercica também oferece
aos seus Cooperados descontos e vantagens com as empresas que mantêm convênios. Para ter acesso a esses
benefícios, você só precisa apresentar o seu cartão de Cooperado. A seguir, algumas empresas conveniadas com
a Coopercica.

Será que você não está usando energia demais? Será que os banhos não poderiam ser mais curtos? Será que
você não tem comprado mais roupas do que precisa? E o lixo, quantos sacos você usou este mês?
Em média, cada brasileiro joga no lixo 70 sacolas plásticas por mês. Essas embalagens demoram centenas de
anos para se decompor na natureza e ainda são responsáveis pela morte de mais de um milhão de aves marinhas
e mais de 100 mil tartarugas por ano, que confundem esse material com alimento. Os dados são do Greenpeace.
Além disso, causam impermeabilização do solo dos lixões, dificultando o processo de decomposição do lixo.
Economizar e reutilizar: duas palavras mágicas que deveriam ser repetidas com mais frequência pelos
brasileiros. Por exemplo, usando uma vassoura no lugar da mangueira, no fim do mês, a conta de água será muito
mais barata. Outro exemplo, desta vez de reutilização: é possível captar a água de chuva ou da máquina de lavar
roupa em baldes e usá-la para limpar a calçada ou mesmo lavar o quintal ou o banheiro.

DICAS
Com ações simples, ao mesmo tempo que
você economiza estará contribuindo com a
sustentabilidade do nosso planeta. Confira.
■ Compre somente o necessário, aquilo que vai
consumir.
■ Recicle seu lixo. Separe o material seco (plástico,
vidro, papel e alumínio) do orgânico. As seis lojas da
Coopercica realizam reciclagem.
■ Economize água. Ao lavar a louça, feche a
torneira enquanto ensaboa. Em 15 minutos de
torneira aberta são consumidos cerca de 240 litros
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de água.
■ Aproveite ao máximo a luz solar. Durante o dia,
nada de acender luzes. E, à noite, nada de esquecer
luzes acesas. Esse cuidado evita surpresas na conta
de luz.
■ Você pode ser feliz com menos: dá para se vestir
bem sem renovar guarda-roupa a cada semestre. Dá
para ter um carro mais econômico e também dividir
carona para o trabalho. Dá para gerar menos lixo.
Pense no impacto de toda a cadeia de consumo para
o meio ambiente!
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STORYTELLING

REFLEXÃO

SETENTÕES ESTÃO DANDO VOLTA AO MUNDO DE MOTO

VOCÊ É FELIZ COM O SEU COMPANHEIRO?

O Uruguaio Serafín Layola (71 anos) e sua esposa Shirley Bosc (70 anos) acreditam
que é preciso viver cada dia ao máximo, “porque nunca sabemos o que tem ao virar
a próxima esquina. Amamos as viagens, os bons amigos, a boa música, a boa comida,
resumindo... amamos a aventura de viver”.
Assim, resolveram não viver mais uma vida
monótona e sem emoção.
Eles partiram de Pinheiro, no Maranhão, em 1º
de junho, para dar a volta ao mundo a bordo de uma
moto de 160 cilindradas. Levaram R$ 1.400,00 no
bolso e zero de experiência em motociclismo. “A
aventura faz sentido para nós”, disse Serafín.
Inicialmente, pensaram em viajar até seu país de
origem, o Uruguai, para reencontrar os familiares que
não veem há 40 anos. Mas decidiram começar pelo
Brasil. Depois, exploram a América do Sul e rumam à
América do Norte. A partir de lá, ganham o resto do
mundo. Até o dia 02 de agosto, eles passaram por 10
cidades e estavam em Palmas (TO).
“Ao atravessarmos a fronteira com Uruguai,
estaremos preparados para conquistar o nosso
grande sonho: dar a volta ao redor do mundo”,
contou Serafín.
Engenheiro agrônomo formado na Marinha
uruguaia, onde ficou 13 anos, está morando no Brasil desde 1977, quando se casou com Shirley. Moraram em São
Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e em Linhares (ES), onde se formaram em Turismo e Hotelaria, em 2001. Isso os
levou a trabalhar no polo ecoturístico do Delta do Parnaíba, no Maranhão.
Tiveram pousada, restaurante e viveram em diversas cidades maranhenses. “Já nos mudamos mais de 40
vezes. É assim que não se fica entediado”.
O casal tem recebido muito apoio. Desde que partiram, vêm se hospedando e se alimentando graças à
generosidade de moto clubes de muitas cidades. Alguns deles também doam verba para pagar o combustível. “É
uma rede impressionante de solidariedade”, afirmou Serafín, que se comunica por whatsapp com motociclistas
do país todo.
A viagem pode ser acompanhada pelo site www.mybigdream.co.

ACIDENTE
A dupla pretendia viajar em 2016, quando Serafín completou 70 anos. “Furei a orelha e coloquei um brinco.
Foi o meu presente de aniversário. Motociclista tem que usar brinco”.
Mal tinham comprado a moto, se acidentaram num dia de chuva. Mesmo assim, não cancelaram a jornada; só
adiaram para este ano. Aproveitaram o tempo para reforçar a segurança, equipando a moto com itens que foram
doados, além de assessórios para ambos.
O casal está ciente dos riscos envolvidos numa viagem como essa. Apesar disso, mantém uma certeza: “Nós
vamos morrer de qualquer jeito. Se é para morrer, a gente morre por aí. Pelo menos não vamos nos arrepender de
não termos ido”, concluiu Serafín.

Durante um seminário, um dos palestrantes perguntou a uma das esposas:
“Seu marido lhe faz feliz”?

Eduardo Anizelli

Neste momento, o marido levantou o pescoço, demonstrando total segurança. Ele sabia que ela diria que sim,
pois jamais havia reclamado de algo durante o casamento.
Entretanto, a esposa respondeu à pergunta com um sonoro "NÃO".
O marido ficou desconcertado. Mas ela justificou:
“ Meu marido nunca me fez feliz e não me fará feliz. Eu sou feliz! A minha felicidade não depende dele, mas
de mim.
Eu determino que serei feliz em cada situação e em cada momento da minha vida, pois se a minha felicidade
dependesse de alguma pessoa, coisa ou circunstância, estaria com sérios problemas.
Tudo o que existe nesta vida muda constantemente: o ser humano, as riquezas, o meu corpo, o clima, o meu
chefe, os prazeres, os amigos, minha saúde física e mental. E assim eu poderia citar uma lista interminável.
Eu preciso ser feliz independente de tudo o que existe! Se tenho hoje minha casa vazia ou cheia: sou feliz. Se
vou sair acompanhada ou sozinha: sou feliz. Se meu emprego é bem remunerado ou não, eu sou feliz!
Hoje sou casada, mas eu já era feliz quando estava solteira.
Eu sou feliz por mim mesma. As demais coisas, pessoas,
momentos ou situações eu chamo de experiências, que
podem ou não me proporcionar momentos de alegria ou
tristeza.
Aprendo com as experiências passageiras e
vivo as que são eternas como amar, perdoar, ajudar,
compreender, aceitar e consolar.
Há pessoas que dizem: hoje não posso ser feliz
porque estou doente, porque não tenho dinheiro,
porque faz muito calor, porque está muito frio, porque
alguém me insultou, porque alguém deixou de me
amar, porque eu não soube me dar valor, porque
meu marido não é como eu esperava, porque meus
filhos não me tratam bem, porque meus amigos não
me fazem felizes, porque meu emprego é medíocre e
por aí vai.
Amo a vida que tenho; não porque ela é mais fácil
do que a dos outros. É porque eu decidi ser feliz como
indivíduo e me responsabilizo pela minha felicidade.
Quando eu tiro essa obrigação do meu marido e de
qualquer outra pessoa, deixo-os livres do peso de me
carregar em seus ombros. A vida de todos fica muito mais
leve.
Foi assim que consegui um casamento bem
sucedido ao longo de tantos anos".

PARA REFLETIR
“A felicidade é alcançada quando a
pessoa está pronta para ser o que ela é“.
Erasmo de Roterdã
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Culinária
FIC HA 1 81

Torta de Espinafre
Ingredientes
3 ovos
3/4 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
sal a gosto
1 copo de farinha de trigo
1/2 copo de farinha integral
2 colheres (chá) de fermento em pó
2 maços de espinafre
1 dente de alho
200g de mussarela cortada em cubinhos ou ricota

Modo de preparo
Lave e pique os maços de espinafre. Refogue-os com um fio
de azeite e alho espremido. Tampe a panela e cozinhe em fogo
baixo. Reserve.

Massa
Bata no liquidificador os ovos, o óleo e o leite. Adicione o
queijo ralado e o sal, depois acrescente, aos poucos, as farinhas
peneiradas. Bata mais, até a massa ficar homogênea. Se
necessário, acrescente um pouquinho mais de leite. Por último,
acrescente o fermento em pó.

Montagem
Unte uma forma retangular de 20x30cm aproximadamente e
reserve. Despeje a massa na panela com o espinafre refogado e
picado, acrescente o queijo mussarela, misture bem e transfira
para a assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200°C e asse por
45 a 50 minutos.

Filé de Salmão com Castanha
e Molho de Legumes
Ingredientes
6 filés de salmão
1/2 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de suco de limão
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cebola grande cortada em rodelas
50g de castanha-do-pará picada
200g de brócolis cozidos e picados
1/2 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de maionese

Modo de preparo
Tempere os filés com sal e suco de limão, reserve. Em uma
frigideira grande, aqueça metade do azeite e doure os filés
dos dois lados. Passe-os para uma travessa e reserve. Coloque
o restante do azeite na frigideira e doure a cebola. Junte a
castanha, os brócolis e refogue por mais um minuto. Acrescente
a água e aqueça até ferver. Adicione a maionese e cozinhe por
mais três minutos, mexendo sempre, até formar um molho
cremoso. Cubra os filés com o molho e sirva em seguida. Arroz
branco para acompanhar. Se preferir, substitua os brócolis por
pimentão verde cortado em tiras.

Salada de Grão de Bico
Ingredientes
1 e meia xícara (chá) de grão de bico cru (240g)
1 e meia colher (chá) de Aji-Sal®
2 latas de atum, escorrido (340g)
1 cebola média cortada em rodelas
1 tomate médio, sem pele e sem sementes, picado
2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
1 sachê de Hondashi®
2 colheres (sopa) de suco de limão
4 colheres (sopa) de Azeite de oliva extra virgem Terrano®

Modo de preparo

Imagem ilustrativa.

Em um recipiente médio, coloque o grão de bico, cubra com
água e deixe de molho por 2 horas. Escorra e transfira para uma
panela de pressão. Junte 1 litro de água e o AJI-SAL®, e deixe
cozinhar por 25 minutos após o início da fervura. Retire do
fogo, escorra e deixe esfriar. Em uma saladeira funda, coloque
o atum, a cebola, o tomate, o grão de bico, o cheiro-verde, o
HONDASHI®, o suco de limão e o Azeite de Oliva TERRANO®, e
misture até os ingredientes ficarem completamente envolvidos.
Leve à geladeira por 30 minutos, ou até o momento de servir.
Dica: caso não aprecie o grão de bico “al dente”, deixe cozinhar
por mais tempo, até ficar mais macio.
Receita Ajinomoto
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