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A Coopercica agrade a colaboração dos Cooperados
na Campanha de Inverno 2017 e informa que as
doações foram encaminhadas ao Fundo Social de
Solidariedade de Jundiaí e de Campo Limpo Paulista.

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM JUNHO:
04 . SAÚDE

Os donativos ajudarão muitas famílias carentes a se
protegerem do frio.
Já estamos quase no inverno e as previsões indicam
que será bem rigoroso, com baixas temperaturas.
Cada estação é um novo tempo, uma nova paisagem,
uma nova oportunidade de ajudar quem precisa!

Você dorme bem?

05 . CONVÊNIO
Concard, uma opção para cuidar da sua saúde.

06 . TURISMO
Roteiros para crianças e adolescentes.

08 . EVENTOS
Flashes do café da manhã para as Mães.

Lojas Coopercica

10 . NUTRIÇÃO
Cozinhando com o vapor.

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

12 . FAZENDO A FEIRA

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

Cebola 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 frio que vem da alma.
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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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SAÚDE

CONVÊNIO

DORMIR BEM PODE EVITAR DOENÇAS
A sensação de bem-estar ao acordar
pode ser estimulante, renovadora e
calmante. Dormir bem significa cuidar
do corpo e da mente, para garantir
qualidade de vida. Acompanhe a seguir
a importância do seu sono.
SAÚDE MENTAL: noite bem dormida equilibra
o humor e as emoções. Sem o sono em dia, a
manifestação de ansiedade e depressão é maior.
MEMÓRIA E FOCO: dormir garante raciocínio mais
rápido e claro. O cansaço leva a esquecimentos e

aumenta as chances de cometer mais erros.
FÍSICO SAUDÁVEL: boas horas de sono ajudam a
fortalecer o sistema imunológico contra infecções,
manter o peso adequado e evitar doenças crônicas.
SEGURANÇA: para você e para os outros. Você
fica em estado de alerta e evita acidentes de trânsito
ou problemas de atenção ao realizar atividades no
trabalho. Dirigir sem dormir é muito perigoso.
AUMENTO
DA
CAPACIDADE
PRODUTIVA:
qualidade, regularidade e quantidade constituem o
cenário ideal. Sete a nove horas de sono melhoram
a saúde e a capacidade produtiva. O sono deve ser
ininterrupto.

DICAS
A qualidade do seu sono depende de hábitos e comportamentos saudáveis. Importante: invista em um colchão
e travesseiros de qualidade. Um ambiente arejado, escuro e silencioso ajuda muito.
Evite:
√ Alimentos gordurosos e de difícil digestão, cafeína e álcool próximos da hora de dormir.
√ Trabalhar ou assistir TV na cama, sobretudo programas violentos ou muito estimulantes.
√ Praticar exercícios físicos intensos algumas horas antes.
√ Mudar radicalmente os horários de dormir e acordar no final de semana.
√ Cochilos diurnos por pessoas com insônia.

CONCARD, UMA BOA OPÇÃO
PARA CUIDAR DA SUA SAÚDE

Convênio Saúde

Em Jundiaí, a Concard, empresa especializada em administração de convênios na
área da saúde há mais de 25 anos, inova para atender o público que não consegue
pagar consultas particulares e planos privados.
Os planos de saúde registraram uma grande queda no número de
usuários nos últimos anos, o que apresentou uma perda considerável
de beneficiários no país.
A crise financeira fez com que os planos de saúde ficassem cada vez
mais inacessíveis, prejudicando ainda mais a população.
Com o desemprego, as pessoas estão perdendo seus planos
empresariais e também a capacidade de pagamento de planos
individuais/familiares devido aos altos valores cobrados.

BENEFÍCIOS
O objetivo é oferecer aos clientes benefícios na área da saúde
como consultas médicas, exames laboratoriais e complementares,
serviços auxiliares, atendimentos odontológicos, entre outros.
Na Concard, o conveniado administra todos os serviços
destinados a cuidar da sua saúde, sem mensalidade, sem
carência, sem limite de utilização, sem diferença de
valores por idade, sem restrição de doença pré-existente,
e com livre escolha dos profissionais credenciados.
Os clientes pagam, uma vez por ano, uma pequena
taxa e só terão novos gastos quando passarem por
consultas e exames. Mas, sempre valores diferenciados do
atendimento particular.
O pagamento dos atendimentos e serviços contratados
são feitos pelo cliente diretamente ao profissional credenciado,
conforme tabela negociada individualmente entre a Concard e o profissional
credenciado.
Na região de Jundiaí, são mais de 500 especialistas credenciados, que atendem
os conveniados Concard em consultórios e clínicas próprias, com a mesma atenção de
um atendimento particular. Ao todo são mais de 100 especialidades, entre médicos,
dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, acupunturistas, nutricionistas, entre outros.
O conveniado escolhe o profissional dentro da rede credenciada. Na Concard,
o agendamento é direto com o especialista, sem intermediações ou burocracias.
A Concard tem uma central de atendimento preparada para orientar seus
clientes, indicar os melhores profissionais e até auxiliar nos agendamentos de
consultas e exames.
Na parceria da Coopercica com a Concard, você que é Cooperado, ganha 2
meses a mais na anuidade. Não deixe de aproveitar essa oportunidade!
Concard - O Convênio Saúde mais econômico do mercado!
Telefone: (11) 4521-5200 | WhatsApp: (11) 98496-0209
www.concardsaude.com.br
Av. Henrique Andrés, 521 – Centro – Jundiaí

04

REVISTA COOPERCICA

REVISTA COOPERCICA

05

CONVÊNIO

TURISMO

DESTINOS QUE AGRADAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

APROVEITE AS VANTAGENS DE SER UM COOPERADO

NACIONAIS
CALDAS NOVAS (GO): possui um dos maiores complexos
de águas termais do mundo e conta com vários parques
aquáticos aquecidos.

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.

FORTALEZA (CE): tem praias com águas mornas e
cristalinas. O parque aquático Beach Park faz bastante
sucesso e conta com atrações para crianças, a partir de 1
metro de altura.
PRAIA DO FORTE (BA): há vários resorts com ótima
infraestrutura para atender famílias. O Projeto Tamar é um
atrativo extra. Os melhores meses para a visita são entre
setembro e março, quando as tartarugas chegam para a
desova.

INTERNACIONAIS
CARIBE: assim como as praias do Nordeste, Punta Cana
e Cancun agradam as crianças por causa das suas praias
de águas quentinhas. Há ainda ruínas das civilizações
maia e asteca que encantam os adolescentes e adultos.
LISBOA (PORTUGAL): o Parque das Nações é cheio de
atrações, com destaque para o Oceanário, com espécies
de diferentes ambientes marinhos. O Jardim Zoológico
tem mais de 300 espécies diferentes de animais de todos
os cantos do mundo.
ORLANDO (EUA): abriga parques temáticos. Tem
diversão para todos os gostos, como o Magic Kindon,
Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom, Typhoon
Lagoon e Universal. Nos arredores, há mais, como o Bush
Garden, em Tampa, e o Kennedy Space Center, em Cabo
Canaveral.
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EVENTOS

DATAS

COOPERCICA HOMENAGEOU AS MÃES COM CAFÉ DA MANHÃ

FESTAS JUNINAS, JULINAS E O QUE MAIS VIER!

Para homenagear as Mães (14 de Maio), a Coopercica ofereceu um apetitoso café da manhã, servido nas seis
lojas. Confira flashes do evento.

Antigamente, as festas juninas aconteciam só no mês de junho. Nos últimos
anos, porém, elas se estenderam para julho. Assim, as pessoas têm mais opções de
“arraiás”.
A tradição tem mais de 2.000 anos e começou na Europa como uma festa pagã para comemorar as colheitas.
No Brasil, o costume foi trazido pelos portugueses e espanhóis, em 1583, para homenagear os santos do mês de
junho – Santo Antônio (13), São João (24) e São Pedro (29). Aos poucos, outros elementos foram sendo introduzidos
nesses festejos. A quadrilha, por exemplo, chegou ao Brasil no século 19, através da corte portuguesa, com
influência francesa.
Hoje, os festejos são realizados em todo o país, com forró, quadrilhas, fogueiras, fogos e comidas típicas.
SÃO JOÃO
No Brasil, os festejos têm caráter
religioso e cada santo tem uma fogueira,
sendo a quadrada de Santo Antônio, a
redonda de São João e a triangular de São
Pedro. Para os cristãos, a fogueira está
relacionada ao nascimento de São João
Batista. Contam os católicos que Santa
Isabel acendeu uma fogueira para avisar
à Maria, mãe de Jesus, do nascimento de
seu filho João Batista, no dia 24 de junho.
Para os pagãos, a fogueira espantava
os maus espíritos que atrapalhavam a
prosperidade das plantações.
O principal motivo de servir pratos
derivados de milho é a sua abundância
nessa época. A tradição permanece até
hoje.

PRODUTOS TÍPICOS,
NAS LOJAS COOPERCICA
Tornou-se um costume cada convidado levar um
prato típico. Nas lojas Coopercica, você encontra muitas
opções de comidas típicas prontas ou ingredientes de
qualidade para preparar deliciosos pratos temáticos,
como arroz doce, bolo de fubá, bolo de milho, canjica,
curau, cocada, doce de ábóbora, doce de leite, pé de
moleque, milho verde, pamonha, batata doce, pinhão,
pipoca, paçoca, amendoim, quentão e vinho quente.
Venha conferir os nossos produtos. A qualidade você
já conhece!
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NUTRIÇÃO

Cozinhando
em pleno vapor

Uma excelente alternativa para quem busca uma alimentação saudável é usar o
vapor para o cozimento de legumes, verduras, tubérculos e até peixes.
O cozimento no vapor preserva 84% das vitaminas dos brócolis, por exemplo, contra 40% do preparo em
água fervente. O mesmo acontece com a couve, couve-flor, batata (de preferência, com casca), cenoura, espinafre,
beterraba, salsão, alho poró, aspargo, pimentão, cebola, frutas, frango e peixe.
Antes de usar o vapor, é preciso higienizar bem os alimentos e, de preferência, manter a casca para preservar
a textura e evitar maiores perdas nutricionais.
A praticidade é outra vantagem desse tipo de preparo. É possível colocar vários alimentos juntos sem que
o sabor de um interfira no outro. Além disso, o vapor deixa a comida mais saborosa. Banana cozida com canela,
alcachofra recheada e até pudim de leite ficam deliciosos no vapor.
Não é preciso usar uma panela especial. Pode improvisar com peneiras de alumínio ou de inox, escorredor de
macarrão ou cestos, desde que tenham orifícios que permitam a passagem do vapor. Para que o cozimento seja
mais rápido, o recipiente deve se ajustar perfeitamente na panela com a água.

O tempo de preparo varia de acordo com o alimento. Os
floretes de brócolis ficam prontos em cerca de 7 minutos. Já um
filé de peixe fino exige apenas 5 minutos, enquanto uma posta de
salmão mais alta leva 12 minutos. O importante é que seja colocado
no recipiente apenas quando a água já estiver em ebulição.
Para dar mais sabor à preparação, a água pode ser temperada com
ervas, gengibre, alho, folhas de louro ou especiarias.
Outra dica é manter uma chaleira com água fervente para completar o
volume do líquido, se necessário. Adicionando água quente, a temperatura
não diminuirá.
Depois de pronto, o tempero fica por conta da sua imaginação: sal, pimenta,
azeite, manteiga, gotas de limão ou vinagre balsâmico.
Não devem ser cozidas no vapor carnes vermelhas e suínas, grãos secos (arroz e
feijão), massas, alimentos empanados, ovos e tomate.

DICAS

■ Arrume os alimentos em um cesto ou na peneira,
mantendo um espaço entre eles para que o vapor circule.
■ Corte-os em pedaços semelhantes, para que o
cozimento seja rápido e uniforme. Se for cozinhar mais de
um tipo de legume, por exemplo, selecione os de textura
semelhante para cozinharem no mesmo tempo.
■ Encaixe bem o cesto em uma panela com água,
tomando cuidado para evitar que o alimento toque no
líquido durante a cocção.
■ Feche bem o recipiente com uma tampa para evitar
a perda de vapor e manter assim aroma, cor e consistência
do alimento.
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CEBOLA
Pouco calórica, a cebola é formada
basicamente por água e carboidratos.
Possui diversos minerais, mas, a exemplo do
alho, o mais importante é o selênio, que fortalece
o sistema imunológico e tem ação antioxidante. É
rica em flavanóides, que também ajudam a prevenir
doenças.

TIPOS
É possível escolher entre cebolas amareladas,
roxas e brancas. As amarelas são as mais consumidas
no País e bem menos ardidas do que as outras.

COMO SERVIR

Fazendo
a Feira
Junho
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 cabotia
Couve-flor
Abóbora seca Couve-manteiga
Almeirão
Jiló
Batata-doce
Gengibre
Brócolis
Mandioca
Cebola
Pinhão
Cenoura
Rúcula

Frutas
Mexerica Ponkan
Pera importada

A cebola pode ser preparada assada como
acompanhamento em churrascos. Adquire tom de
caramelo e sabor mais adocicado. Pode ser servida
em vinagretes e picles. Em anéis, passados na farinha
e fritos, fica uma delícia!

CURIOSIDADES
É cultivada e usada na alimentação desde os
tempos pré-históricos.
No Egito antigo, inclusive, aparece em pinturas de
tumbas.
O responsável por trazer o alimento para a
América foi Cristóvão Colombo. No Brasil, é um dos
temperos mais consumidos.
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ECOPLANETA

SORTEIOS

PARA O BEM DO PLANETA: VAMOS RECICLAR!

CONFIRA OS CONTEMPLADOS COM SMART TVS 4K

A Coopercica realiza coleta seletiva há muitos anos. Para reciclar,
é preciso separar o lixo orgânico do reciclável. Depois de separado o
material, é só depositá-lo nos compartimentos de coleta seletiva – papel,
plástico, metal e vidro -, instalados nas seis lojas.

Cooperados premiados na Promoção Especial de Aniversário Coopercica com Smart TVs 4K, 40 polegadas, em
sorteio realizado no dia 01 de maio.

Você pode reciclar os seguintes artigos:
PAPÉIS: sulfite, folhetos, envelopes, cartolinas, jornais, revistas, embalagens, papelão, cartazes
e caixinha longa vida.
PLÁSTICO: copos de água e café, embalagens de plástico mole, frascos de shampoo e
detergente, vasilhas, embalagens de margarina, brinquedos, tampas e tubos de cano PVC.
METAIS: latas de alumínio e aço, panelas, fios, arames, chapas metálicas, tampas de garrafa,
embalagens metálicas de congelados, pregos e canos.
VIDROS: garrafas, copos, cacos e recipientes em geral.

Loja 01 | Manoel A. N. Turbiani

Loja 02 | Aparecida de J. P. Costa

Loja 03 | Maria Emília I. S. Miguel

Loja 05 | Roberto Carlos Lopes

*Jaqueline Alvarenga, representando Rosemary

*As lojas Coopercica também recebem óleo de cozinha e pilhas.

PLÁSTICO LEVA MAIS DE 400 ANOS PARA SE DECOMPOR
Em média, cada brasileiro joga no lixo 70 sacolas plásticas por mês. O plástico leva mais de 400 anos para
se degradar na natureza. Um planeta sustentável depende das atitudes conscientes dos cidadãos. Abaixo,
soluções simples, mas que ajudam a preservar a natureza.
■ Use sacolas retornáveis, caixas de papelão ou carrinhos de feira.
■ Se não for possível recusar as sacolinhas, aproveite bem a capacidade de armazenamento delas.
■ Acabou trazendo várias sacolas para casa? Pode reutilizá-las, já que elas ainda são uma opção
para acondicionar o lixo, principalmente o orgânico.
■ Descartadas em locais apropriados de coleta seletiva, as sacolinhas podem ser recicladas.

5 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Loja 04 | Antônio Telles Neto

Loja 06 | Rosemary F.Alvarenga

EXPOSIÇÃO

CASTELO RÁ-TIM-BUM POR DENTRO
Os fãs do Castelo vão poder visitálo por dentro. O Memorial da América
Latina faz as vezes do Porteiro e
abre as portas do Castelo Rá-TimBum. A exposição, que faz parte das
comemorações de 28 anos do Memorial,
pode ser visitada até o dia 30 de junho.
A construção reproduz com fidelidade o imóvel
visto na série infantil da TV Cultura que marcou os
anos 90. Foram montados mais de 20 ambientes,
como a biblioteca, a cozinha e os quartos de Nino e
Morgana.
MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - Av. Auro Soares
de Moura Andrade, 664, Barra Funda – SP - 3a a 6a,
das 9h às 20h; sáb e dom, das 9h às 22h.
Estac. (portões 4, 8 e 15). Fone: (11) 3823-4600.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

VELEJADOR COMEMOROU A CHEGADA EM ÚLTIMO LUGAR!

O FRIO QUE VEM DA ALMA

Quando Conrad Colman tinha 11
meses, seu pai morreu ao cair do topo
do mastro de um barco quando tentava
arrumá-lo.

Seis homens ficaram presos numa caverna por causa de uma avalanche. Teriam
que esperar por socorro, pois a nevasca impedia que eles saíssem dali. Cada um tinha
um pouco de lenha e já havia uma pequena fogueira acesa. Conforme chegavam,
foram se acomodando ao redor do fogo.

Passados 33 anos, esse neozelandês, tornou-se
um velejador e resolveu disputar a prova considerada
o “Everest dos mares”, uma verdadeira volta ao
mundo, que Colman levou 106 dias para completá-la.
“Foi um sacrifício!”, afirmou. Ele conseguiu cruzar
a linha de chegada em último lugar, mas comemorou
muito. “Diante de tudo o que aconteceu, foi uma
vitória”.
O seu barco, o Foresight Natural
Energy, era uma embarcação de segunda
mão comprada por Colman. Raspou as
economias da família para adquiri-lo. Os
incidentes foram inúmeros. Quase morreu.
De cabeça para baixo, pendurado pelo
tornozelo, no escuro da madrugada e a
poucos metros de cair no Oceano Pacífico,
ele confessou que não tinha ideia de
como sair. Ao tropeçar e ficar preso na
corda, o capacete com lanterna que usava
caiu no mar. Ficou uma hora no escuro até
sair daquela situação e voltar ao barco.
“Sabia que seria um desafio. Mas
muito maior do que sonhava”, confessou.
A largada e a chegada foram na França.
No sul do Oceano Atlântico, o piloto
automático parou de funcionar e o barco
começou a jogar para a direita. Colman
ficou preso por três horas no cockpit, sem
conseguir sair. Poderia pedir socorro, mas
este não chegaria a tempo se o barco
seguisse tombando.
Ele resolveu às pressas o problema mecânico e a
embarcação voltou à posição normal. “Se eu tivesse
na Apolo 11, primeira espaçonave a pousar na lua,
teria mais chance de ser resgatado do que naquela
situação. Eu tinha de consertar logo”, observou.
No Oceano Índico, um curto circuito causou
incêndio no barco e quase o destruiu. Ao acionar o
extintor para apagar o fogo, Colman teve mais um
item para a coleção de apuros: este não funcionou.
Correu para pegar um cobertor elétrico e apagar
as chamas. Levou um choque, que o atirou longe.
“Apesar de tudo isso, consegui conter o fogo”.
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O pior ainda iria acontecer. Depois de 97 dias
no mar, o mastro quebrou no meio. Faltavam 1.100
quilômetros para a chegada. O velejador estava
próximo da costa portuguesa e por isso seria possível
conseguir ajuda. Só que isso significaria desistir da
prova.
Apesar do pouco espaço físico e da limitação de
equipamentos, ele usou peças de madeira quebradas,
corda e cola e improvisou nova peça.
O time de apoio era sua mulher, Clara. Foi ela
quem o esperou na linha de chegada com um prato
de salada. Nos últimos dias, o velejador sobreviveu
com biscoitos e brotos de alfafa. O resto da comida
havia acabado. Vegetariano, ele se recusou a pescar.

Eles sabiam: se não fossem socorridos logo e o fogo
se apagasse, todos morreriam de frio. Então, estava na
hora de cada um colocar sua lenha na fogueira. Era a
única maneira de não morrerem congelados.
▪ Não deixe que a friagem de fora congele sua
O primeiro homem não sabia perdoar. Ao examinar os
alma.
indivíduos que estavam ao redor da fogueira, deparou▪ Abra o seu coração e ajude a aquecer as
se com o “camarada” que prejudicou os negócios da sua
pessoas
que o rodeiam.
família. Então, pensou: “para aquele ladrão, jamais darei
▪
Não
permita que as brasas da esperança se
minha lenha”.
apaguem
nem que a fogueira do otimismo vire
O acusado, por sua vez, tentou explicar ao primeiro
cinzas.
que foi condenado injustamente. Seus olhos faiscavam
▪ Contribua com seu graveto de amor e
de ressentimento. Seu pensamento: “é bem provável
aumente
a chama da vida, onde quer que esteja.
que eu precise desta lenha para me defender; além
▪
Não
se canse de fazer o bem.
disso, eu jamais daria minha lenha para salvar o cara que
▪
Tudo
na vida tem o seu tempo para
me colocou na cadeia sem provas”.
acontecer.
Primeiro,
plante. Depois, colha!
O terceiro, um avarento. Estava ali para cobrar a
dívida de um deles. Como o seu devedor disse que não
iria pagá-lo, se recusou a dividir a lenha “com aquele
homem sem palavra”.
O quarto, um egoísta. Ele conhecia bem aquela região e achou melhor “esconder a lenha porque a nevasca
poderia durar vários dias”.
O quinto, um pessimista. Olhando fixo para as brasas, resolveu não colocar a sua lenha “porque ninguém iria
salvá-los”.
O último trazia no rosto rugas e nas mãos calos, sinais de uma vida de trabalho árduo. Seu raciocínio era
simples: “esta lenha é minha e custou o meu trabalho. Não darei a ninguém”.
Passaram a noite discutindo e de repente o fogo se apagou. Não restou uma brasa para tentar reacendê-lo.
Quando chegou o resgate, os seis homens estavam mortos, cada um segurando a sua lenha.
Um dos socorristas, diante daquela tragédia, desabafou: “O frio que os matou não foi o frio da nevasca, mas o
frio que veio da alma”.

PARA REFLETIR

No período, ingeriu 700 calorias por dia, um terço do
que precisava.
De sua casa, em Lorient, na França, ele planeja a
próxima aventura. Apesar dos apertos, quer disputar
a prova novamente. Segundo ele, para ganhar. Neste
ano, ele foi o 16º entre os 16 que completaram a
corrida. “Para mim foi uma vitória”, repetiu.

“O futuro pertence a quem acredita
na beleza dos seus sonhos”,
Eleanor Roosevelt
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Culinária
FIC HA 1 79

Cuscuz Paulista

Bolo de Cenoura Vulcão

Ingredientes

Ingredientes

1 cebola
3 colheres (sopa) de azeite
1 lata de molho de tomate
2 tabletes de caldo de camarão
1 lata de milho verde
1 lata de ervilha
2 latas de atum sólido em óleo
1/2 xícara (chá) de azeitona verde
coentro ou salsa a gosto
2 1/2 xícaras (chá) de farinha de milho amarela

3 cenouras descascadas e picadas
3 ovos
1 xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó

Para decorar
1 lata de sardinha com óleo e sem espinhas
1/2 pimentão verde picado em tiras
1/2 pimentão vermelho picado em tiras
1 ovo cozido cortado em rodelas
1 tomate em rodelas

Modo de preparo
Doure a cebola no azeite de oliva. Acrescente o molho de
tomate, 2 xícaras (chá) de água e deixe ferver. Junte o caldo de
camarão e misture para dissolver. Acrescente os ingredientes
restantes exceto a farinha de milho e misture. Junte, aos
poucos, a farinha de milho e misture com cuidado. A massa
não deve ficar muito consistente. Reserve. Decore o fundo e as
laterais de uma fôrma pequena com furo central untada, com as
sardinhas, os pimentões, o ovo e o tomate. Coloque a mistura
reservada. Leve ao forno médio por 10 minutos.

Ingredientes Calda
2 latas de leite condensado
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
1/2 xícara (chá) de creme de leite
chocolate granulado para decorar - opcional

Modo de preparo
No liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, e o óleo.
Bata bem até ficar uniforme. Reserve. Em uma tigela, peneire
a farinha de trigo, o açúcar e o fermento. Misture-os para
incorporar. Adicione a mistura do liquidificador na tigela e
mexa delicadamente até formar uma massa homogênea. Unte
uma forma de buraco no meio com manteiga e farinha. Despeje
a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C. Asse
por aproximadamente 40 minutos. Retire do forno. Desinforme
assim que estiver esfriado por completo.

Calda
Em uma panela, coloque as latas de leite condensado. Adicione
o chocolate em pó e o creme de leite. Mexa em fogo brando
até ficar em ponto de brigadeiro cremoso. Reserve até esfriar.

Montagem

Arroz Doce com Leite de Coco
Ingredientes
3 xícaras (chá) de arroz
1 litro de leite
1 lata de leite condensado
1 garrafa 200ml de leite de coco
1 coco fresco ralado
2 xícaras (chá) de açúcar
canela em pó

Coloque o bolo já desinformado em um prato largo. Despeje
a calda, já fria, no buraco do bolo até preencher. Despeje o
restante para cobrir o bolo. Enfeite com granulado de chocolate.
Sirva em seguida.

Modo de preparo
Coloque o arroz em uma panela e cubra com água quente. Deixe
ferver em fogo baixo, até o arroz ficar quase seco. Adicione o
leite, o leite condensado e o leite de coco. Adicione a metade
do coco ralado e deixe ferver até engrossar. Mexa para não
grudar. Adicione açúcar aos poucos até ficar a seu gosto. Deixe
esfriar. Transfira para uma tigela e adicione a outra metade do
coco ralado sobre o arroz, sem misturar, e por último a canela
em pó. Pode ser servido quente ou frio.

Imagem ilustrativa.
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