Cadastro atualizado é certeza de
informação recebida!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM JULHO:
04 . SAÚDE
Os tipos de meningite.

Se você mudou de endereço, telefone ou e-mail,
atualize seus dados no site www.coopercica.com.br
ou no setor de Atendimento das lojas.
O cadastro atualizado garante, por exemplo, receber
promoções e ofertas, por e-mail. Além disso, se você
participou de alguma promoção e foi sorteado, será
localizado para receber o prêmio.

05 . EXPOSIÇÃO
Steve Jobs no MIS, até 20 de agosto.

06 . EVENTOS
Café da manhã do Cooperativismo.

07 . CONVÊNIOS
Conheça os parceiros da Coopercica.

Lojas Coopercica

08 . NUTRIÇÃO
Curiosidades sobre o pão, a pizza e o vinho.

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

09 . FAZENDO A FEIRA

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

Rabanete é o destaque deste mês.

16 . STORYTELLING

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

Menina salva livros da enchente.
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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

08

Expediente

12

02

REVISTA COOPERCICA

Publicação mensal da Cooperativa de Consumo Coopercica
Presidente: Orlando Bueno Marciano
Diretora Comercial: Beatriz de Melo Palacine Carvalho
Diretor Administrativo Financeiro: José Apparecido Longo
Projeto Gráfico: Legatto Propaganda (11) 4587-0664
Tiragem: 10.000 exemplares
Jornalista Responsável: Mônica J.P. D’Araujo - MTB: 17.685
Matérias para a revista: monicajulha@gmail.com
Sugestões e Publicidade: atendimento@legatto.com.br
Eventos: eliana.barbara@coopercica.com.br
www.coopercica.com.br

SAÚDE

DICAS

DIFERENÇAS ENTRE A MENINGITE VIRAL E A BACTERIANA

ESPETÁCULO CIRCENSE NO SESC

Meningite é uma infecção que se instala quando um vírus ou uma bactéria vence
as defesas do organismo e ataca as meninges, três membranas que envolvem e
protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central.

Palhaços, acrobacias e muitos
risos da plateia. Esta é a proposta da
apresentação circense “Um dia com a
família Burg”, que será encenada no
dia 30 de julho, às 16 horas, na área de
convivência do Sesc Jundiaí.
O público alvo é o infantil, mas os adolescentes e
os adultos também se divertem com o espetáculo. A
entrada é grátis.
O Sesc fica na Av. Antonio Frederico Ozanan,
6600. Mais informações, pelo telefone 4583-4900.

EXPOSIÇÃO

FUNDADOR DA APPLE É DESTAQUE NO MIS
Nas meningites virais, o quadro é mais leve. Os sintomas se assemelham aos das gripes e resfriados, como
febre, dor de cabeça, um pouco de rigidez da nuca e inapetência. Assim como outras enfermidades causadas por
vírus, não existe tratamento específico. Os medicamentos antitérmicos e analgésicos ajudam a aliviar os sintomas.
Já as meningites bacterianas são mais graves e devem ser tratadas imediatamente. Os principais agentes
causadores da doença são as bactérias meningococos, pneumococos e hemófilos, transmitidas pelas vias
respiratórias ou associadas a quadros infecciosos de ouvido, por exemplo.
Em pouco tempo, os sintomas aparecem: febre alta, mal-estar, vômitos, dor forte de cabeça e no pescoço,
dificuldade para encostar o queixo no peito e, às vezes, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Esse é um
sinal de que a infecção está se alastrando rapidamente pelo sangue e o risco de septicemia (infecção generalizada)
aumenta muito.
Os sintomas característicos dos quadros de meningite viral ou bacteriana nunca devem ser desconsiderados,
especialmente em duas faixas etárias extremas: nos primeiros anos de vida e quando as pessoas começam a
envelhecer. Por isso, caso apareçam sinais da doença, a pessoa deve ser encaminhada para atendimento médico
de urgência.

DIAGNÓSTICO
Consiste na avaliação clínica do paciente e no
exame de líquor (líquido que envolve o sistema
nervoso) para identificar o tipo do agente infeccioso
envolvido.
Se houver suspeita de meningite bacteriana, é
fundamental introduzir os medicamentos adequados,
antes mesmo de saírem os resultados do exame
laboratorial. O risco de sequelas graves aumenta à
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Vai até o dia 20 de agosto, a exposição "Steve Jobs - o visionário", dedicada ao
fundador da Apple, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo.

medida que se retarda o diagnóstico e o início do
tratamento.

PREVENÇÃO
Além das vacinas, disponíveis nas Unidades
Básicas de Saúde, cuidados com a higiene são
fundamentais, como lavar as mãos com frequência,
especialmente antes das refeições.

REVISTA COOPERCICA

Jobs revolucionou o universo da tecnologia com produtos como iPhone, iPod e o computador Mac. Ele morreu
em 2011, aos 56 anos, por causa de um câncer, mas seu trabalho repercute na sociedade até hoje.
Entre filmes, reportagens e fotos - que ajudam a contar a história de Jobs -, os fãs poderão apreciar o computador
Lisa, que apresentou ao mundo uma pecinha ainda hoje muito usada: o mouse. O Apple One, fabricado em 1976,
também está lá.
A entrada é gratuita às terças-feiras; de quarta a domingo, R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira); vendas on-line
pelo site Ingresso Rápido (R$ 9 meia e R$ 18 inteira). O MIS fica na Av. Europa, 158 (SP). Mais informações, pelo
telefone (11) 2117-4777.

REVISTA COOPERCICA
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EVENTOS

CONVÊNIOS

CAFÉ DA MANHÃ DO COOPERATIVISMO

APROVEITE AS VANTAGENS DE SER UM COOPERADO

A Coopercica comemorou o 95º Dia Internacional do Cooperativismo com um café da manhã para os seus
Cooperados, no dia 03 de julho passado.

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.
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NUTRIÇÃO

Fazendo
a Feira
Julho

O pão, a pizza e o vinho
O pão é um alimento básico para
todos povos. No Egito antigo, era usado
como salário; já na Grécia, a massa tinha
formato achatado e era assada sobre
pedras em formato de disco.
No sul da Itália, a massa evoluiu e passou a ser
coberta de diferentes temperos. Este pão temperado
com vinagre, azeite e alho era chamado de “picea”.
A popularidade deste pão com cobertura
extrapolou os limites do sul da Itália quando o
escritor francês Alexandre Dumas, autor de “Os Três
Mosqueteiros”, inseriu receita de pizza em seus
livros, depois que visitou Nápoles, em 1830.
Com o passar do tempo, o modo de preparo foi

RABANETE

replicado, até chegar nos Estados Unidos, no fim do
século XIX. A primeira pizzaria foi inaugurada em
1904, em Nova York, e era frequentada por imigrantes
que chegavam diariamente ao porto de Manhattan.
A popularidade da pizza foi mantida mesmo nos
anos de fome e desemprego que seguiam a Grande
Depressão, em 1929. A crise acabou, os Estados
Unidos se tornaram uma grande potência, mas o
hábito de comer a redonda continuou. No país de
Elvis Presley, a pizza mais popular é a de mozarela
com pepperoni, mas a preferida do Rei do Rock era a
de bacon com pasta de amendoim.
No Brasil, a pizza é uma unanimidade. Entre os
sabores mais populares estão a pizza portuguesa e a
de calabresa, ambas com cebola e queijo.

AS UVAS
Os vinhos do Novo Mundo, em sua maioria, são feitos de uma única uva, cujo nome vem estampado no rótulo.
Esta técnica de Marketing foi desenvolvida nos Estados Unidos e ajuda muito o consumidor a encontrar o estilo
que mais gosta. Entretanto, isso não significa que os vinhos de uma única uva são os melhores.
Na Europa, a maioria dos vinhos vêm de corte entre duas ou mais uvas. O que importa é o nome da região,
como Bordeaux (França), Alentejo (Portugal) e Rioja (Espanha).
O que torna um vinho bom não é somente a uva da qual foi feito, mas a qualidade da videira, a quantidade
praticada na colheita, a técnica de vinificação, a higiene na elaboração e a qualidade da safra. Tanto faz se vem
de uma ou mais uvas.
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É uma hortaliça de raiz com sabor
adocicado e um pouco picante, rica em
fibras alimentares e potássio.
Também possui substâncias antioxidantes, como
a vitamina C, que fazem bem à saúde.
O rabanete já era conhecido no Egito há mais
de 5.000 anos. No Japão, China e Coreia é muito
consumido.
O mais comum no Brasil é o de casca vermelha;
já o de casca branca, é conhecido como rabanete
japonês.

CONSERVAÇÃO
As folhas devem estar verdes e brilhantes e a
raiz ter a casca de cor uniforme, sem manchas ou
rachaduras.
Para armazenar, remova as folhas do maço e
guarde os rabanetes em saco plástico, na geladeira.
Só lave, quando for utilizá-los. As folhas podem ser
refogadas ou usadas no preparo de sopas.
O melhor é consumir o rabanete cru, com a casca.
Assim, ele acrescenta textura, sabor e cor as saladas,
além de conservar melhor seus nutrientes.

REVISTA COOPERCICA

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
Abóbora
Agrião
Alho poró
Batata-doce
Cará
Cenoura
Chicória
Coentro
Cogumelo
Couve
Erva-doce

Ervilha
Espinafre
Inhame
Mandioca
Mandioquinha
Milho verde
Mostarda
Nabo
Pepino
Rabanete
Salsão

Frutas
Carambola
Kiwi
Laranja lima
Laranja pera
Limão Tahiti
Mexerica
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LOJA 3

PRODUTOS DIFERENCIADOS VOCÊ ENCONTRA NO MAIS EMPÓRIO
Cortes especiais de carnes, queijos
importados, produtos orgânicos, linhas
diet e light, chocolates com alta porcentagem de cacau e frutas exóticas. Esses
produtos gourmet e que nem sempre
são encontrados nos supermercados,
agora você pode adquiri-los no Mais
Empório, um espaço de 120 m, dentro
da loja 3 (V. Rio Branco).

exigente, que não frequentava a loja por não atender
suas necessidades. Também queremos agradar os
Cooperados que frequentam a loja”.

Orlando, Beatriz, José Apparecido e Osmar.

ACESSIBILIDADE

Segundo o Superintendente de Marketing,
Osmar Marciano, o novo espaço sofisticou a loja.
“Conseguimos uma harmonização do novo ambiente
com a loja, graças ao comprometimento dos nossos
colaboradores, fornecedores e prestadores de
serviços. Todas as nossas ações são voltadas para os
Cooperados, a razão da Coopercica existir.

Foi criado para satisfazer ainda mais os
Cooperados e atrair consumidores que procuram
mercadorias diferenciadas, mas com preços
competitivos. A inauguração aconteceu no dia 13 de
junho passado.
Entre as novidades, o Empório conta com uma
área Pet que oferece uma diversidade de artigos para
seu animal de estimação.
Dentro de algumas semanas será inaugurada uma
esmalteria nesta loja. A Coopercica também abrirá
espaço no seu estacionamento para food trucks. O
primeiro servirá comida mexicana e atenderá das
18h às 22h.
Para o presidente da Coopercica, Orlando Bueno
Marciano, revitalizar uma loja nos tempos atuais
é uma ousadia. “Porém, ações ousadas fazem a
diferença. Antes de colocarmos em prática esta ação,
realizamos pesquisas de mercado que apontaram
a necessidade de atrair um novo público, mais
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A Coopercica pensou em todos os
detalhes para favorecer o consumidor
e tornar a compra mais agradável.
”Tivemos a preocupação até com as
gôndolas, que foram rebaixadas para
1,60m a fim de favorecer as pessoas de
baixa estatura.”, anunciou Osmar.
A loja conta agora com carrinho
e cadeira de rodas motorizados,
para atendimento a portadores de
deficiência física; área de convivência
bem aconchegante para que as pessoas
possam descansar durante as compras e
fraldário. Também foi feita a revitalização
dos banheiros para portadores de
necessidades especiais.

REVISTA COOPERCICA
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LOJA 3

A OPINIÃO DAS CONSUMIDORAS SOBRE O MAIS EMPÓRIO

DAGMAR MELO

RENATA PICCOLO
EDILAINE URBAN
“ Achei uma ideia ótima da Coopercica.
O local é bem agradável e oferece uma
grande variedade de produtos. Tem
tudo para ser um sucesso. Jundiaí estava
precisando de um espaço como este. As
pessoas estão bem exigentes em relação à
qualidade e a variedade das mercadorias.

“É o espaço que faltava neste supermercado. Sou
frequentadora desta loja e a vantagem é encontrar
numa só loja todos os produtos que procuro. Sempre
valorizei esta loja por ser muito espaçosa. Minha
mãe também gosta de comprar aqui porque oferece
ótimo atendimento e preços bons”.

STELA MARTINEZ
MAIRA SEIXAS
“Uma novidade para a cidade! Ficou muito
bom. Produtos diferenciados agrupados num
mesmo local. O melhor de tudo: sem precisar sair
da loja. É muito legal acompanhar a expansão da
Coopercica, ainda mais que o meu pai, Douglas
Seixas, trabalhou na Cica e foi um dos fundadores
da Coopercica”.
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“ Como frequentadora assídua, acompanhei
a montagem do espaço. Comprei antes mesmo
de inaugurar. Mais opções de produtos, mais
marcas e mais conforto para os consumidores.
Só compro aqui. Abaixar a altura das prateleiras
para 1,60m vai facilitar muito as compras de
quem não é alto”.

REVISTA COOPERCICA

“Lindo! A loja merecia um espaço
diferenciado. Compro na Coopercica
desde que inaugurou a primeira loja.
Estou encantada com o Empório. Como
moro perto da loja do Jardim Cica,
costumo fazer as compras lá. A partir
de agora, vou começar a frequentar
a loja 3. A qualidade dos produtos e
o atendimento são os diferenciais. A
Coopercica faz parte da vida da gente”.

DOLORES BOMBONATO
”Adorei o Empório, sobretudo os produtos
fitness, diet, orgânicos e importados. Muitas vezes,
não encontrava o que eu queria ou então o preço
era muito alto. Para minha surpresa, encontrei tudo
aqui, por um preço acessível. Tem até biscoito de
tapioca, farinha de coco sem gluten, óleo de coco
extra virgem, enfim, produtos mais saudáveis. A
Coopercica está de parabéns pelo investimento”.

REVISTA COOPERCICA

SANDRA LÚCIA B. ZANATTA
“Excelente. Não precisamos mais
sair da cidade para comprar produtos
importados. Com a abertura do Empório,
temos um espaço amplo, bonito, bem
decorado e organizado para atender as
nossas necessidades. Gostei da variedade
de azeites, vinhos e doces”.

THEREZINHA PELLICCIARI
“Compro há mais de 30 anos na Coopercica e na
loja 3 desde a inauguração. Gosto de fazer compras
nesta loja. Adorei a criação do local de descanso
ao lado do Empório. A organização dos produtos
também merece elogios. Gosto de comprar
macarrão importado, queijos, produtos diet e cortes
diferenciados de carnes”.
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TURISMO

APROVEITE A BAIXA TEMPORADA PARA VIAJAR COM A CVC PAINEIRAS
ITACARÉ
Antigo refúgio dos coronéis do cacau, Itacaré foi praticamente esquecida
durante décadas até renascer para o turismo com a pavimentação da estrada
Parque Ilhéus-Salvador, em 1998. Até então, era um recanto exclusivo dos
surfistas e de poucos aventureiros. A paisagem diferente do restante do
litoral baiano é cercada pela Mata Atlântica, com praias de areias brancas,
mar azul espetacular, rios e cachoeiras. A facilidade no acesso à cidade trouxe
badalação, hotéis confortáveis, restaurantes e bares, mas não provocou a
deterioração do meio ambiente. A baixa temporada vai de agosto a novembro,
época em que os preços ficam mais baixos.
Oferta exclusiva para Cooperados - 12/08 a 18/08 – Hospedagem + Café
da manhã + Aéreo: R$ 1.398,00.
OUTRAS SUPER OFERTAS
■ SALVADOR: 27/08 a 31/08 - Hospedagem + Café da manhã + Aéreo:
R$ 898,00
■ PORTO SEGURO: 02/09 a 09/09 – Hosp. + Café da manhã + Aéreo:
R$ 1.068,00

MACEIÓ
Maceió encanta com praias, coqueirais e piscinas naturais. Possui uma
das mais bonitas orlas urbanas do Nordeste. Impressiona 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.
Abençoada com sol em quase todos os dias do ano, um passeio de jangada até
a praia de Pajuçara é imperdível. Destaque também para as lagoas de Mundaú
e Manguaba, que proporcionam paisagens incríveis no pôr do sol. A cidade
ainda ostenta o título de “paraíso das águas”.
Oferta exclusiva para Cooperados - 24/08 a 30/08 – Hospedagem + Café
da manhã + Aéreo: R$ 1.298,00

NATAL
Dunas, sol e mar fazem de Natal um roteiro perfeito. A cidade tem uma
natureza exuberante, com praias, lagoas e dunas, além de prédios históricos e
cartões-postais conhecidos no país inteiro como o Morro do Careca e o Forte
dos Reis Magos. A culinária e o artesanato local são outros fortes atrativos. Não
deixe de provar os deliciosos pratos preparados com frutos do mar e comprar
as famosas lembrancinhas feitas com a areia colorida das dunas de Tibau.
Oferta exclusiva para Cooperados - 26/08 A 30/08 – Hospedagem + Café
da manhã + Aéreo: R$ 1.168,00
*Cooperados Coopercica ganham brinde especial na CVC Paineiras!
paineiras@cvc.com.br – 11 3395-3699 – 11 94720-4665 WhatsApp
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STORYTELLING

REFLEXÃO

MENINA SALVA LIVROS DA ENCHENTE
Rivânia Rogéria dos Ramos Silva,
8 anos, estava ajoelhada em cima de
uma jangada improvisada, sozinha e
molhada. Tremendo de frio, ela rezava
de olhos fechados, enquanto apertava
a mochila contra o corpo.

A menina foi obrigada a deixar a casa em que
vive com os avós no povoado de Várzea do Uma, em
Pernambuco, por causa das enchentes.
Na hora de decidir o que salvaria, escolheu o que
considera mais importante: a mochila, onde guarda
seus livros e cadernos escolares.
A imagem da menininha abraçada à sua mochila
em meio a um cenário de devastação comoveu o
país. “Quando vi a água subindo, a primeira coisa que
eu pensei foi salvar meus livros e cadernos”, contou
Rivânia, deixando para traz roupas e brinquedos.
Segundo a avó, Maria Ivone da Silva, 67 anos,
Rivânia é muito estudiosa. Sempre gostou de ler,
escrever e não gosta de faltar às aulas, mesmo se
estiver doente. “Quando era pequena, a mãe lia para
ela. Agora, a mãe não mora mais aqui e vive com
outros quatro filhos”, disse.
A casa em que Rivânia mora é alugada e sem
reboco. Só a geladeira foi salva na enchente. Apesar
da tragédia, Rivânia não se deixou abater e sonha
com o futuro. “Quero ser médica. Eu sei que terei que
estudar muito. Meu futuro está dentro dos livros”.
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OS VELHOS AMIGOS
HISTORIADOR DISTRIBUI LIVROS
DE KOMBI

O historiador Clóvis Matos, 62 anos,
comprou uma Kombi e a transformou
numa livraria. Assim nasceu o projeto
“Inclusão Literária”, que, em 12 anos
de existência, já percorreu mais de
80 mil quilômetros no Mato Grosso e
distribuiu cerca de 50 mil livros.
A ideia surgiu há 15 anos, em Cuiabá, quando
era diretor de Marketing de uma livraria e criou um
espaço de leitura, para facilitar o acesso aos livros
para quem não tinha condições financeiras.
A leitura o levou a se formar em História e o ajudou
a passar em um concurso de técnico administrativo
da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso).
Para o historiador, os maiores incentivadores
são as pessoas que doam os livros. Ele aproveita a
aparência de "bom velhinho" para no final do ano
trabalhar como Papai Noel e assim comprar mais
livros. “Eu estava entregando presentes de Natal,
quando uma idosa me revelou que o seu aprendizado
foi graças aos livros e se teve a oportunidade de
receber conhecimento foi através de uma pessoa
que, ao invés de criticá-la por ser analfabeta, ensinou
ela a ler”.

Um jovem recém-casado estava tomando um café com o seu pai. Enquanto
conversavam sobre o casamento e as responsabilidades da vida adulta, o pai mexia
pensativamente o café. De repente, olhou para o filho com os olhos marejados e
disse:
- Nunca se esqueça de seus amigos! Serão mais importantes à medida que você envelhecer. Independentemente
do quanto você ame sua família, os filhos que porventura venham a ter, você sempre precisará de amigos. Lembrese de telefonar, sair e compartilhar momentos com eles.
Que conselho estranho, pensou o jovem.
Ele tinha acabado de se casar. Era adulto. Achava que sua esposa e a família que certamente construiria daria
tudo o que necessitasse para dar sentido à sua vida.
Apesar de achar esquisito, ele seguiu o conselho do pai e manteve contato com os amigos.
Com o passar do tempo, foi compreendendo as palavras ditas pelo pai. Passados 50 anos, ele tinha envelhecido,
perdido o pai e já era avô. Recordando o sábio conselho do seu pai, confessou à esposa:
- O tempo passa. A vida acontece. A distância separa. As crianças crescem. Os empregos vão e vêm. O amor
fica mais frouxo. As pessoas não fazem o que deveriam fazer. O coração se rompe. Os pais morrem. Os colegas
esquecem os favores. As carreiras terminam. Os filhos seguem a sua vida como meu pai tão bem ensinou. Mas os
verdadeiros amigos permanecem. Não importa quanto tempo ou quantos quilômetros eles estão distantes. Um
amigo sempre está torcendo, ajudando e esperando por você de braços abertos. Enfim, abençoando a sua vida!

PARA REFLETIR
Quando a velhice chega, não existe papo mais gostoso do que o dos velhos
amigos. As histórias e recordações dos tempos vividos juntos, das viagens, das
noitadas, das paqueras...
Tempo bom, que não volta mais! Não volta, mas pode ser lembrado em uma
conversa em qualquer lugar. Desde que seja com os velhos amigos.
Quando iniciamos esta aventura chamada VIDA, não sabíamos das alegrias e
das tristezas que iríamos experimentar, nem sabíamos o quanto precisaríamos
uns dos outros.

20 de Julho: Dia do Amigo
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Culinária
FIC HA 1 80

Carne Louca

Pizza de Atum e Mussarela

Ingredientes

Ingredientes
Massa

1 kg de lagarto magro
1 colher (chá) de sal
1 pitada de pimenta-do-reino
1 colher (sopa) de azeite de oliva
250ml de Tempero de Vinagre Tradicional Castelo
250ml de água
1 folha de louro

Molho
2 cebolas médias em rodelas finas
3 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Tradicional Castelo
100g de Azeitonas Verdes Castelo, picadas
1 pimentão vermelho e 1 pimentão amarelo, em rodelas
2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo
Tempere a carne com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça o
azeite em uma panela de pressão e doure a carne de todos os
lados. Junte o Tempero de Vinagre Tradicional Castelo, a água e
o louro e feche a panela. Quando pegar pressão deixe cozinhar
por cerca de 40 minutos. Retire, espere esfriar e fatie bem
fininho. Reserve o caldo do cozimento.
Molho: refogue a cebola no Azeite de Oliva Tradicional Castelo
por cerca de 5 minutos. Reserve. Na mesma panela, coloque
o pimentão vermelho e o amarelo e deixe mais 5 minutos.
Alterne em um refratário uma camada de carne, uma camada
do refogado de cebolas, metade das Azeitonas Verdes Castelo,
uma camada de pimentões e metade da salsa. Vá alternando
até acabar. Regue com o caldo do cozimento. Deixe na geladeira
por no mínimo 2 horas para tomar gosto e sirva.
Receita Castelo Alimentos

Camembert com Patê de Pimenta
Levemente Picante Castelo
Ingredientes
1 queijo camembert ou outro tipo brie, pequeno 125g
20g de patê de pimenta biquinho levemente picante, sabor
defumado
10g de pistache torrado, em lascas ou amêndoas torradas
laminadas
20ml de vinho branco suave
torradas para acompanhar

1 tablete de fermento biológico (15g)
2 colheres (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de leite morno (200ml)
2 colheres (sopa) de óleo
meia xícara (chá) de água (100ml)
meia colher (sopa) de sal
500g de farinha de trigo

Molho
4 tomates médios, maduros, cortados ao meio
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
meia colher (chá) de sal
1 sachê de Tempero SAZÓN® Verde

Recheio
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola picada
2 latas de atum, escorridas
1 sachê de Tempero SAZÓN® Verde
200g de mussarela ralada

Modo de preparo
Prepare a massa: em uma tigela grande, dissolva o fermento no
açúcar e junte o leite, o óleo, a água e o sal. Acrescente a farinha
de trigo, aos poucos, até obter uma massa lisa e homogênea.
Cubra e deixe descansar por cerca de 30 minutos, ou até dobrar
o volume. Enquanto isso, faça o molho: no liquidificador, bata
os tomates, o azeite, o sal e o Tempero SAZÓN®, no modo pulsar,
não deixando o molho totalmente líquido. Prepare o recheio:
em uma panela média, aqueça o óleo em fogo alto e refogue
a cebola por 4 minutos. Junte o atum e o Tempero SAZÓN®,
e misture bem. Retire do fogo e reserve. Divida a massa em 2
partes iguais e abra 2 discos de 29 cm de diâmetro. Espalhe
o molho de tomates pelos discos e leve-os ao forno quente
(200 graus), por 5 minutos. Distribua o recheio, cubra com
a mussarela e volte ao forno por mais 10 minutos. Sirva em
seguida.

Modo de preparo
Em uma forma pequena, que possa ir ao forno, coloque o queijo,
faça alguns furinhos com o garfo e despeja o vinho sobre ele,
e leve ao forno a 180º C, por aproximadamente 15 minutos.
Retire do forno, acrescente o patê de pimenta biquinho,
salpique o pistache ou as amêndoas laminadas torradas sobre
o patê e sirva quente, acompanhado de torradas.
Receita Castelo Alimentos

Receita Ajinomoto | Imagem ilustrativa.
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