A esperança renova a vida
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Sedentarismo provoca doenças.

05 . DESENVOLVIMENTO
Coopercica realizou curso para padeiros.
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Doze meses dão para qualquer ser humano se
cansar. Aí entra o milagre da renovação e tudo
começa outra vez, com outro número e a vontade
de acreditar que daqui pra frente vai ser diferente
porque a vida se reinventa a cada dia, com novas
esperanças e oportunidades. Toda realização vem de
uma conquista, que é fruto de uma ação edificante
e transformadora. Muitas vezes, é preciso vencer
adversidades, refazer trajetórias, rever conceitos,
desenhar novos caminhos... Isso requer coragem,
disposição, determinação, visão e desejo de ir mais
longe. E não pode faltar humanidade, cordialidade
e solidariedade na bagagem de quem deseja tornar
a jornada mais tranquila, o caminhar mais suave e a
recompensa mais feliz e grandiosa. Viva 2017!

Estudantes participaram de programa nas lojas.
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Confira as dicas da CVC Paineiras.
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Coquetéis para o Natal e Ano Novo!
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Lojas Coopercica
Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
Fone: 3378-2800
Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

Desabafo de um Papai Noel.

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

As rabanadas.

Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610
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Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Horário especial de funcionamento
Final de Ano:
Dias 23 e 30/12: das 7h às 22h / 23h (Loja 2)
Dias 24 e 31/12: das 7h às 19h (Todas as Lojas)
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Horário de funcionamento
Loja 1 - 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e dom: 7h às 18h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 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

Expediente
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SAÚDE

DESENVOLVIMENTO

VAMOS MEXER O ESQUELETO?

CURSO DE QUALIDADE DO PÃO FRANCÊS

Qual de nossos antepassados poderia
imaginar que um dos desafios do século
21 seria convencer a população a andar?

Na loja 3 (V. Rio Branco), padeiros das
seis lojas Coopercica participaram de
curso de qualidade do pão francês, uma
parceria com o Senai – Campinas, por
intermédio do Sescoop (Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo).

A seleção natural desenhou o corpo humano para o
movimento. Graças ao conforto moderno, os indivíduos
tornaram-se sedentários e passaram a ingerir mais
calorias do que necessitam, resultando no acúmulo de
gordura corporal.
No Brasil, a faixa etária da população que mais cresce
é a que está acima dos 60 anos, justamente a mais
sedentária. É nessa fase da vida que incidem as doenças
crônico-degenerativas mais comuns, como obesidade,
diabetes tipo 2, hipertensão arterial, além de problemas
ortopédicos e reumáticos.
Foram classificadas como inativas as pessoas que
não seguem a recomendação da Organização Mundial
da Saúde: praticar atividade física de intensidade
moderada ou vigorosa durante pelo menos 150 minutos
por semana.

O curso teve duração de 20 horas, com aulas
teóricas e práticas, e foi ministrado pela instrutora
Élida Camila Perusso Dias, Nutricionista e Técnica de
Alimentos.

INCLUSÃO

COOPERCICA APOIOU NAÇÃO CULTURAL

DIFERENÇAS
A atividade física é qualquer movimento dos músculos e do esqueleto que demanda gasto energético. O
corpo de qualquer pessoa saudável está preparado para ela. Já o exercício físico é diferente, pressupõe movimentos que estão fora da rotina e, portanto, vão expor o corpo a algum estresse. É impossível saber previamente o
limite de cada pessoa. Quem pode indicar o exercício mais apropriado para cada perfil é o Educador Físico.
A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (SBMEE) aconselha que pessoas acima dos 35 anos passem,
obrigatoriamente, por avaliação médica antes de começar qualquer tipo de exercício.

A Coopercica apoiou o evento da Nação Cultural, uma entidade sem fins lucrativos que por meio da capoeira
vem promovendo a inclusão social. Em Jundiaí, atua sob o comando do Mestre Calcário, nos Centros Esportivos da
cidade. Confira abaixo os horários e locais das aulas.
PEAMA (Bolão) - segunda às 16h; sexta às 9h30
C.E “Francisco Dal Santo” – segunda às 19h30; sábado às 10h30
C.E “Nilo Avelino Macedo” – terça e quinta às 19h30
C.E “Vila Maringá”: quarta às 19h30

PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA NA INCLUSÃO
No aspecto social, o esporte proporciona a oportunidade de socialização entre pessoas com e sem
deficiências, além de ajudá-las a serem mais independentes no seu dia a dia. Isso sem levar em conta a percepção
que a sociedade passa a ter das pessoas especiais, acreditando nas suas inúmeras potencialidades. No aspecto
psicológico, o esporte melhora a autoconfiança e a autoestima, tornando-as mais otimistas e seguras.
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EDUCAÇÃO

ESTUDANTES ELOGIARAM O PROGRAMA “POR DENTRO DA COOPERCICA”
O Programa Escolar “Por Dentro da Coopercica”, com o objetivo de reforçar o
entendimento e aprendizado das crianças sobre questões de logística e a importância
da higiene e limpeza do ambiente, foi realizado nas seis lojas, de 31 de outubro a 10
de novembro.
Participaram alunos de 8 a 13 anos, das escolas estaduais “Cel. Siqueira de Moraes”, “Padre Maurílio Tomanik”,
“Prof. Getúlio Nogueira de Sá”, “Mário Pereira Pinto”, “Profa. Cecília Rolemberg Porto Guelli” e do Centro de
Educação Infantil Novos Caminhos. Cada escola visitou uma loja. No final, os estudantes fizeram uma redação
sobre a visita. Os melhores textos foram premiados com tablets.
Este programa faz parte do projeto “Criança do Futuro”, iniciado em 1998, para despertar e estimular o
interesse das crianças sobre diversos temas sociais, como respeito mútuo, espírito de equipe, solidariedade,
sustentabilidade e cidadania.
Confira a seguir os alunos premiados e suas respectivas opiniões sobre a visita, que resultaram nas redações.

LOJA 1 . JHONATAN CAUÊ SERVELIN
EE “CEL. SIQUEIRA DE MORAES”
“Fomos recebidos pela funcionária Eliana, que
fez uma breve apresentação da Coopercica. Um dos
projetos que me chamou a atenção foi o Criança do
Futuro e o mascote da Coopercica, que não é um
elefante apesar de verde, mas um hipopótamo cujo
nome é Hipoupó”.

LOJA 3 . ANNA BEATRIZ DIAS DE SOUZA
EE “CECÍLIA ROLEMBERG”
“Passamos praticamente por todos os setores,
onde vivenciamos e conhecemos um pouco de todas
as funções, o que eu particularmente achei muito
interessante porque a empresa nos mostrou, da
melhor forma possível, que cada cargo é importante,
independente de qual ele seja. O que ficou foi
gratidão pela oportunidade da experiência única”.

LOJA 4 . BRUNO ANTUNES DA SILVA
EE “PADRE MAURÍLIO TOMANIK“
“Eu não sabia. Poxa, como é legal a Coopercica! Na
última semana, tivemos a oportunidade de conhecer
as dependências de uma das lojas da rede e verificar
toda a sua estrutura. De fato, ficamos impressionados
com a organização, higiene e cuidados que envolvem
cada um dos setores”.

LOJA 2 . MELISSA CAMPOS MARTINS
“NOVOS CAMINHOS”
“Durante a visita aprendemos que a Coopercica
é uma cooperativa alimentícia, que zela pelo
bom atendimento e satisfação do Cooperado.
Conhecemos o mascote, cujo nome é uma mistura
de hipopótamo com a palavra poupar”.

LOJA 5 . WELBSTER C. SANTANA LIMA
“MÁRIO P. PINTO”
“Fomos para o açougue (um dos lugares que mais
gostei durante o tour). Lá vi como é a higienização
dos funcionários. Fomos para a parte dos frios, vimos
como o queijo é embalado. Fomos para a padaria,
vimos como é feito o pão. Fiz o risco que fica no pão.
Achei muito legal”.
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LOJA 6 . JOÃO PEDRO BARSOTTI
EE “GETÚLIO SÁ”
“Eu agradeço a quem teve esta ideia e a todos
que nos acolheram para aprendermos mais.
Agradeço também pelo bom funcionamento deste
supermercado, por termos um lugar com bom
atendimento e produtos de qualidade”.
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TURISMO

EVENTOS

SUL OU NORDESTE? VOCÊ ESCOLHE A PRAIA DOS SEUS SONHOS!
BALNEÁRIO CAMBORIU - SC
O balneário mais famoso do sul do Brasil fica a
85 km da capital Florianópolis, esbanjando praias
deslumbrantes (Estaleirinho, Estaleiro, Pinho,
Taquaras, Taquarinhas e Laranjeiras), com vida
noturna agitada e esportes radicais. A cidade também
faz sucesso pela gastronomia baseada em frutos do
mar. Além disso, é a porta de entrada para o divertido
Beto Carrero World, o maior parque temático da
América Latina.

Quando ir: de novembro a março, quando as
temperaturas estão altas.
Pacote com Beto Carrero (04 dias): inclui passagem
aérea, hospedagem no Ryan Hotel, traslado e
ingresso para o parque. A partir de 10x de R$ 100,51
(exclusivo para Cooperado; saída em 09/02/2017).

O Papai Noel vai chegar às lojas Coopercica
em uma clássica carruagem puxada por um
cavalo branco, trazendo com ele todo o espírito
natalino. O evento acontecerá no dia 23 de
dezembro.
A chegada do “Bom Velhinho” é um dos eventos mais
aguardados e procura resgatar a magia do Natal. Acaba
encantando as crianças e também os adultos. Confira abaixo
os horários.

BALNEÁRIO CAMBORIU -SC

MACEIÓ – AL
Dona da orla urbana mais bonita do Nordeste,
Maceió, capital de Alagoas, impressiona com o mar
cristalino que assume tons verdes e azuis conforme
a maré, além dos coqueirais e das piscinas naturais,
formadas a partir de uma enorme barreira de corais.
Imperdível o passeio de jangada até a praia de
Pajuçara. Não deixe de ir nas badaladas praias de
Ponta Verde e Jatuíca. Destaque também para as
lagoas de Mundaú e Manguaba.

Quando ir: no verão, quando as águas são mais
cristalinas.
Pacote (08 dias): inclui passagem aérea,
hospedagem no Lagoa Mar Hotel com café da manhã,
traslado e passeio. A partir de 10x de R$ 138,51
(exclusivo para Cooperado; saída em 12/02/2017).

Pacote (08 dias): inclui passagem aérea,
hospedagem no Hotel Mar do Farol, traslado e
passeio. A partir de 10x de R$ 141,36 (exclusivo para
Cooperado; saída em 10/02/2016).
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SOLIDARIEDADE

Na vida, experimentamos três fases: a primeira, quando acreditamos no Papai
Noel; a segunda, quando deixamos de acreditar e a terceira, quando nos tornamos
Papai Noel!

ARACAJU - SE

Quando ir: de setembro a março.

LOJA 1 (JD. CICA) – 9H
LOJA 2 (PQ. ELOY CHAVES) - 10H30
LOJA 3 (V. RIO BRANCO) - 11H30
LOJA 4 (JD. SÃO VICENTE) - 14H
LOJA 5 (CAMPO LIMPO PTA.) – 18H
LOJA 6 (CAXAMBU) – 16H

PARTICIPE DO "NATAL SEM FOME"

ARACAJU -SE

A capital do Sergipe é o lugar certo para relaxar
numa cidade tranquila. Praias bem estruturadas
(como a de Atalaia), paisagem natural convidativa
do Cânion do Xingó e um legado cultural muito
interessante estão à sua disposição em Aracaju.
Aproveite para conhecer a história do moradores,
contada por modernos aparelhos tecnológicos no
Museu da Gente Sergipana.

PAPAI NOEL CHEGARÁ DE CARRUAGEM

* Valor por pessoa em apartamento duplo, calculado
com base em 22/11/2016. Não inclui taxas de embarques e
sujeito a alteração sem aviso prévio.
** Roteiros fornecidos pela CVC Paineiras

Fones: (11) 3395-3688 e (11) 94720-4665 (com
WhatsApp). Email: paineiras@cvc.com.br

REVISTA COOPERCICA

Quando o Natal se aproxima, o espírito solidário costuma se revigorar. A data sensibiliza as pessoas, criando
um cenário que deveria existir durante o ano todo. Aproveite esse clima de solidariedade para participar do “Natal
sem Fome” e ajudar os menos favorecidos de Jundiaí e região,
através da arrecadação de alimentos não perecíveis.
As doações podem ser feitas até o dia 24 de dezembro,
nas seis lojas. Os donativos serão distribuídos às entidades
beneficentes cadastradas.
O sucesso desta campanha depende do coração
solidário de cada um. Pequenos gestos
geram grandes transformações.
Doe alimentos aos necessitados!

REVISTA COOPERCICA
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FESTAS

Coquetéis para brindar o

Natal e Ano Novo!

Eles nunca saem de moda. São ótimas bebidas para as festas de fim de ano. A
maioria dos coquetéis utiliza bebidas alcoólicas como gim, vodka, cachaça, conhaque,
rum, uísque e tequila.
Os americanos popularizaram os coquetéis na década de 20, durante a vigência da lei Seca, que proibiu o
consumo de bebidas alcoólicas durante 13 anos nos Estados Unidos. Foi uma alternativa para amenizar o terrível
gosto de bebidas fabricadas ilegalmente e também um jeitinho de beber sem chamar a atenção dos policiais.
Nessa época, o Bloody Mary (vodka, suco de tomate e temperos) fez sucesso.
Os coquetéis mais conhecidos são Dry Martini (mistura de gim e vermute), Margarita (feita com tequila), Cuba
(rum e refrigerante de cola) e a brasileiríssima caipirinha, preparada com cachaça, limão, açúcar e gelo, conhecida
em muitos países e considerada um patrimônio nacional.
A pinga também pode ser substituída por outras bebidas. O resultado é a criação de novas versões de
caipirinha, como a caipiroska (vodka), caipiríssima (rum), caipinheger (steinhäger), saquerinha (saquê) e capivinho
(vinho).

COMO SURGIU A CAIPIRINHA
É unanimidade que a caipirinha foi criada em
Piracicaba, no interior paulista. Os historiadores
só divergem em relação ao motivo da invenção.
A primeira versão é que ela surgiu a partir de uma
receita popular feita com limão, alho e mel, para
tratar os doentes da gripe espanhola. Como era
bastante comum colocar um pouquinho de álcool
em todo remédio caseiro, a fim de acelerar o efeito
terapêutico, a cachaça era sempre usada. Até que
um dia alguém resolveu tirar o alho e o mel. Depois,
acrescentaram umas colheres de açúcar para adoçar
a bebida. O gelo veio em seguida, para espantar o
calor!

A segunda versão é que a caipirinha foi criada
por fazendeiros na região de Piracicaba, no século
XIX, especialmente para ser consumida nas festas,
substituindo o whisky e o vinho importado.
Depois de algum tempo, a caipirinha caiu no gosto
popular, principalmente pelo baixo custo dos seus
ingredientes, e assim se popularizou por todo o
estado, tornando-se a bebida símbolo de São Paulo.
No início do século XX, já era possível encontrá-la no
Rio de Janeiro e Minas Gerais.

HÁ TAMBÉM OS COQUETÉIS NÃO ALCOÓLICOS, COMO
O VIRGIN MARY (VERSÃO DO BLOODY MARY SEM A
VODKA). USE SUA IMAGINAÇÃO PARA CRIAR DRINKS SEM
ÁLCOOL, A PARTIR DE SUCOS DE FRUTAS, GRANADINA
(XAROPE NÃO ALCOÓLICO VERMELHO, PRODUZIDO
A PARTIR DAS SEMENTES DA ROMÃ E DA GROSELHA),
CREME DE LEITE, LEITE DE COCO, ENTRE OUTRAS OPÇÕES.
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FESTAS

PROMOÇÕES

EXPERIMENTE AS ROSCAS NATALINAS COOPERCICA

COOPERCICA VAI SORTEAR INGRESSOS
DA DUPLA ZÉ HENRIQUE E GABRIEL

As roscas nos trazem recordações da infância. Do tempo
em que a vovó preparava a massa, pegava um pedacinho
dela, fazia uma bolinha, colocava num copo com água
e esperava pacientemente ela subir para assar a rosca.

A dupla sertaneja de Jundiaí, Zé Henrique e Gabriel, com 15 anos de carreira, vai
gravar seu novo DVD ao vivo, no dia 14 de dezembro, com grandes participações:
Chitãozinho e Xororó, Paula Fernandes, Henrique e Juliano, Gustavo Lima, Matheus
e Kauan, Marília Mendonça, Zezé di Camargo e Luciano, Daniel, Maiara e Maraisa e
Bruno e Marrone.

Um trabalhão, mas feito com muito carinho para a família.
Só que hoje os tempos são outros e fica difícil repetir o gesto da vovó.
Mas a Coopercica tem uma excelente sugestão: está produzindo roscas,
bem saborosas e caseiras, com gostinho da vovó. Os ingredientes
utilizados são de ótima qualidade. Você sabia que as frutas
cristalizadas, além de gostosas, são fontes de fibras!
A rosca natalina é uma opção prática para as festas. Você também
pode presentear amigos e familiares.

PROMOÇÕES

ESPECIAL “OBJETOS DE DESEJO” TERMINA DIA 31
Os Cooperados podem participar da promoção Especial Coopercica “Objetos de
Desejo”, até o dia 31 de dezembro.
Serão sorteados seis vale-compras no valor de R$ 5.000,00 (um por loja), para adquirir roupas, sapatos e
acessórios; jóias e relógios; eletrodomésticos; eletroeletrônicos; mobílias para sala, quarto e cozinha, além de
artigos de esporte e lazer.
Para participar, o Cooperado, ao efetuar suas compras acima de R$ 100,00, deverá depositar o cupom desta
promoção, nas urnas instaladas nas seis lojas Coopercica.
O sorteio será realizado no dia 02 de janeiro, às 10 horas, nas seis lojas. Participe e boa sorte!!!

A gravação, que conta com apoio da Coopercica, acontece na Arena Sossega Madalena, em Itatiba, a partir das
21 horas.
O Cooperado Coopercica é o convidado especial neste mega evento sertanejo. Por isso, ao comprar seu ingresso
nas lojas Coopercica, estará concorrendo ao sorteio exclusivo de visitas ao camarim dessa famosa dupla.
Além disso, a Coopercica também está realizando sensacional promoção para este evento. Nas compras acima
de R$ 100,00, o Cooperado concorre ao sorteio de pares de ingressos deste show histórico, que já está sendo
considerado um dos maiores eventos sertanejos de 2016. Imperdível! Consulte regulamento nas lojas e boa sorte.
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MAMÃO
É excelente fonte de fibras, que
previnem doenças cardiovasculares
e contribuem para o controle das
taxas de colesterol e de açúcar no
sangue. São importantes para evitar a
prisão de ventre, já que estimulam o
funcionamento do intestino.
O mamão também é rico em vitamina C, que
protege o organismo de infecções, mantém a saúde
de ossos, cartilagens e mucosas e facilita a absorção
de ferro.
Já a vitamina A, também encontrada na fruta,
ajuda o sistema de defesas do organismo.
O mamão também é boa fonte de potássio e
de folato, vitamina do complexo B essencial para
impedir as más formações fetais. Apresenta, ainda,
papaína, enzima natural que ajuda na digestão das
proteínas.

Fazendo
a Feira
Dezembro
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.

Frutas

Hortaliças e Outros
Abóbora cabotia
Alho nacional
Jiló
Milho verde

Abacaxi
Coco verde
Kiwi
Líchia
Mamão papaia
Manga Tomy
Melão amarelo
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Niagara
Uva Rubi

COMO CONSERVAR E SERVIR
Menor e com polpa bem avermelhada, o Papaia é
o tipo mais doce e o mais consumido no mundo.
Quando não está totalmente maduro, o mamão
pode ser guardado em local fresco e seco. Maduro,
deve ficar na parte mais baixa da geladeira.
O creme de papaia é uma sobremesa muito
apreciada e de fácil preparo. Basta bater a polpa
da fruta com sorvete de creme e servir com licor de
Cassis. Uma fatia de mamão (100g) tem apenas 35
calorias.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

AS RABANADAS

DESABAFO DE UM PAPAI NOEL:
OUÇAM MAIS O CORAÇÃO DO QUE OS CELULARES!
Ho... ho... ho... ho... ho!

Escrevo para informar que estou me aposentando. Estranho? Não, meus
queridos. Já cumpri a minha missão; além disso, os tempos mudaram. As
pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter e as crianças seguem os
exemplos dos pais.
Chega essa época, os “baixinhos” só querem saber de ganhar presentes e
esquecem o real significado do Natal. Imaginem o sentimento de uma criança
que não terá o seu sonho material realizado!
Como Nicolau, eu tentei encher o coração infantil com palavras de afeto,
amor, esperança, solidariedade...
Eu sempre dizia que o Natal não era só receber presentes, mas lembrava
o seu significado: o nascimento de Jesus. E achava muito legal reunir a
família e os amigos para celebrar a data e compartilhar carinho. O presente
era secundário.
Hoje, percebo que a figura que representei está associada a bens materiais.
Eu não imaginava me tornar uma ferramenta para motivar só o consumo. Eu
queria mais era confortar e acalentar os corações.
Crianças e adultos, agora é a minha vez de escrever essa cartinha pedindo
ao Papai do Céu para que voltem a se lembrar do verdadeiro sentido do
Natal e da real função do Papai Noel: retratar o coração puro e caridoso
de Jesus.
O melhor presente pode ser invisível aos olhos, mas fazer um bem enorme
à alma. Prestem atenção nas necessidades espirituais do próximo. Doem-se.
Amor, atenção e compreensão não podem faltar! Nunca deixem de ter
esperança.
Peço que aprimorem o legado que estou deixando.
O mundo evoluiu, a comunicação é instantânea. Ficou mais fácil se unir
para compartilhar.
Prometam que não vão permitir que o consumismo comande suas vidas.
Prendam-se no amor, na caridade, na sinceridade e na tolerância ao próximo.
Escutem mais o coração do que os seus celulares.
Com toda fé em vocês,

Nicolau

Uma família se reuniu para planejar o Natal. Nena,
considerada a “tia bem de vida”, ofereceu a sua casa
para a ceia, além do peru, do leitão e das bebidas
importadas. Os parentes trariam o que faltasse.
Aceitaram o convite, muito conveniente em época de
crise. Não teriam que arcar com muitas despesas e a
festa seria um verdadeiro banquete!
Só se esqueceram de um detalhe: um dos filhos da outra tia, a
Marieta, queria trazer a futura noiva e a família dela, e aproveitar a
ocasião para oficializar o noivado. A tia abastada, chiou:
- Eu não vou alimentar, além da família, mais meia dúzia de pessoas
que eu nem conheço! Eles não vão me fazer de idiota, transformando
a festa de Natal em festa de noivado. Eu não aceito a presença deles!
Estava criada a discórdia, pois o noivo já tinha feito o convite, sem
o consentimento da anfitriã. Nena, então, cancelou a festa e a família
precisou improvisar uma ceia mais modesta em um outro local.
Tudo bem, agora a reunião seria na casa da tia Marieta, a mãe do
futuro noivo, sem a presença da sua irmã Nena. A confraternização não
seria a mesma, tão farta, nem a casa era tão confortável e espaçosa. Mas
a família continuava unida e animada com a celebração.
A festa quase foi tranquila, se não tivesse ocorrido um incidente. Um
pouco antes dos convidados chegarem, o dono da padaria onde a tia
Marieta costumava comprar pães, resolveu presenteá-la com um prato
natalino, preparado por sua esposa. Como não achou a campainha,
deixou sem avisar uma pequena bandeja com rabanadas e um cartão
assinado só por sua mulher, que também se chamava Nena. O cartão
dizia: “Feliz Natal, da Nena”.
Quando o marido da tia Marieta leu o cartão, ficou ofendido e tratou
de compartilhar o seu rancor com os convidados. Ele achou que a cunhada estava se vingando da família, com sua
atitude mesquinha. Afinal, ela é vista como a tia “rica”. Aí a raiva tomou conta dos familiares, que resolveram se
livrar da rabanada, jogando-a no lixo. E a frase da noite era:
- Tia Nena nos humilhou com o seu gesto!
Na hora de abrir os presentes, a Tia Nena surgiu na sala com o seu marido Geraldo, carregando o peru, o leitão
e as bebidas. E se desculpou pela sua atitude.
Logo em seguida, chegou a outra Nena, a mulher do dono da padaria, que perguntou:
- Gostaram das rabanadas? Trouxe mais. Feliz Natal!

PARA REFLETIR
Para a lista de pedidos de 2017, que tal incluir:
MAIS SINCERIDADE. MAIS PERDÃO. MAIS COMPREENSÃO. MAIS SOLIDARIEDADE. MAIS AMOR!
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Culinária
FIC HA 1 73

Drink Tropical

Coquetel sem Álcool

Ingredientes

Ingredientes

1 garrafa de Chuva de Prata Branca (660ml)
1/2 xícara (chá) de suco de laranja
1/2 xícara (chá) de xarope de menta
1 lima fatiada
1 limão fatiado
1 xícara (chá) de açúcar
1 cumbuca de morangos fatiados
3 fatias de abacaxi picadas em pedaços bem pequenos
1 cacho de uva verde
2 kiwis picados
1 galho de hortelã fresca
gelo

1 xícara (chá) de leite condensado
500ml de refrigerante de limão ou laranja
1 xícara (chá) de suco de maracujá natural ou de abacaxi
1 colher (sopa) de folhas de hortelã

Modo de preparo
Numa jarra grande coloque todo o conteúdo de Chuva de Prata,
o suco de laranja, xarope de menta, fatias de lima e de limão e
o açúcar. Adicione os morangos picados, as fatias de abacaxi,
as uvas cortadas ao meio, os kiwis picados e folhas de hortelã.
Misture tudo levemente e acrescente o gelo. Sirva gelado.

Clericot Tropical
Ingredientes
1 garrafa de vinho branco
2 latas de água tônica
1/2 abacaxi pérola
1 carambola
1 romã
cubos de gelo a gosto

Modo de preparo
Em um liquidificador bata bem todos os ingredientes, coloque
em copos com gelo e decore com folhas de hortelã.

Margarita
Ingredientes
1/4 de xícara de sal não muito fino
lasca de 1 limão
2 colheres (sopa) de suco de limão
2 colheres (chá) bem cheias de açúcar fino
1 colher (sopa) de Cointreau ou outro licor seco de laranja
1/4 de xícara de Tequila
2 xícaras de cubos de gelo picado

Modo de preparo
Escolha a taça própria para Margarita, com diâmetro aproximado
de 11cm. Espalhe o sal sobre um prato. Esfregue a lasca de limão
na borda da taça até a metade, aproximadamente. Mergulhe
a borda da taça no sal e reserve. Em uma coqueteleira, agite
bem o suco de limão com o açúcar até dissolver parcialmente
o açúcar (cerca de 5 segundos). Adicione o Cointreau, a tequila
e 1 xícara de gelo picado. Agite vigorosamente durante 25
segundos, depois despeje o preparado na taça que estava
reservada, acrescente mais gelo e sirva em seguida.

Modo de preparo
Descasque e corte o abacaxi ao meio. Corte uma das metades
em fatias de aproximadamente 1,5cm e as fatias em cubos.
Reserve a outra metade na geladeira para uma próxima receita.
Distribua os cubos de abacaxi numa assadeira pequena, sem
encostar um no outro, e leve ao congelador por 40 minutos.
Eles irão congelar e ficam soltinhos na hora de fazer o drinque.
Enquanto isso, coloque o vinho e água tônica para gelar. Separe
uma jarra grande para servir. Lave, seque e corte a carambola
em fatias finas para formar estrelas. Corte a romã ao meio, no
sentido da largura. Sobre uma tigela, aperte delicadamente
cada metade para extrair o caldo e as sementes, se preferir,
extraia as sementes com a ajuda de uma colher. Preencha
o fundo da jarra com cubos de gelo. Adicione as fatias de
carambola, as sementes de romã (com o caldo) e os cubos de
abacaxi congelados. Acrescente o vinho branco e a água tônica.
Sirva a seguir.

Imagem ilustrativa.
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