Atitudes simples movem o
mundo: doe um agasalho!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM MAIO:
04 . SAÚDE
Como prevenir o Glaucoma.

06 . DATAS
O que é ser Mãe?

08 . EVENTO
Coopercica homenageou os Cooperados
mais antigos.

10 . PROMOÇÕES
Confira as ofertas especiais do Mês das Mães.

13 . FAZENDO A FEIRA
Erva-doce é o destaque deste mês.

14 . NUTRIÇÃO

A Coopercica já começou
mais uma Campanha de Inverno, para
arrecadação de agasalhos às pessoas
carentes de Jundiaí e Campo Limpo
Paulista.
Para participar, basta doar agasalhos (infantis,
femininos e masculinos) e cobertores, em bom estado,
em uma das seis lojas Coopercica, até o dia 31 de maio.
Os donativos serão encaminhados ao Fundo Social de
Solidariedade de Jundiaí e de Campo Limpo Paulista.
Esta campanha faz parte do calendário de
Eventos da Coopercica e este ano será a primeira
participação desta cooperativa no “Dia C” do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop). Um compromisso das cooperativas
brasileiras na busca por um mundo mais justo e
igual. Iniciativas voluntárias como esta promovem a
responsabilidade social e levam desenvolvimento para
as comunidades onde estão inseridas.
Aproveite para desengavetar roupas que só
estão ocupando espaço no seu guarda-roupa e ajudar
pessoas carentes. Afinal, cabide não sente frio!

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

A história do estrogonofe.

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

15 . FUTEBOL
Confira a tabela da Copa do Mundo.

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

Gentileza gera Gentileza.
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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 20h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 23h; sab: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Loja 3 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
Loja 4 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Loja 5 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Loja 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
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SAÚDE

DATAS

26 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO GLAUCOMA
Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SOB), o glaucoma é responsável
por 12,3% dos casos de perda de visão em adultos.

Os principais fatores de risco são: histórico familiar,
pressão intraocular elevada, idade (acima de 50 anos),
diabetes, uso prolongado de corticoides, presença de
lesões oculares e descendência negra.
O glaucoma é uma doença crônica, silenciosa,
que não tem cura, mas na maioria dos casos pode ser
controlada com tratamento adequado. Quanto mais
cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances
de se evitar a perda da visão.
O tratamento clínico inicial é feito com colírios
que baixam a pressão intraocular. A terapia com
laser é indicada quando o tratamento com colírio
não é capaz de conter os níveis elevados de pressão.
O procedimento cirúrgico é a última opção de
tratamento.
A SOB recomenda consultas anuais ao oftalmologista para quem tem 40 anos ou mais ou tem histórico familiar
da doença.

Minha querida e eterna Mãe!

Obrigada por...
... me dar a vida.
... cuidar tão bem de mim.
... querer saber do que eu gosto e também do que
me incomoda.
... tentar me ajudar.
... alertar sobre aquilo que eu não quis acreditar.
... apesar das lágrimas, continuar me amando
incondicionalmente.
... não passar a mão na minha cabeça quando erro.
... dizer não, mesmo sabendo da minha fúria
naquele momento.
... me colocar limites.
... me cobrar sempre a verdade.
... conseguir ler meus pensamentos, meus olhares
e, desvendar através do tom da minha voz, o meu
estado de espírito.
... acreditar em mim, no meu potencial.
... me proteger.
... dedicar sua vida a mim.
... fazer sacrifícios por minha causa.
... ser a Mãe mais perfeita.
Nada me deixa mais feliz ao ouvir: “Você é a cara
da sua Mãe”. Se eu pudesse fazer um único pedido
em toda a minha vida, pediria que fosse ETERNA!
• Homenagem da Coopercica às Mães.
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DATAS

Roseli Ribeiro Braz e Victor
Líder de Padaria

O QUE É SER MÃE?

"No exato momento que vi meu filho
pela primeira vez eu tive certeza que
não estaria mais sozinha… É algo que
jamais conseguiria explicar, um amor tão
grande, tão puro e sincero que nunca
senti antes. Estou amando ser mamãe."

As nossas Colaboradoras, que estão vivendo essa incrível
experiência, comentam sobre a maternidade.
Eliana Bárbara Correa e Lucas

Rosemare C. Pereira de Lima e Helena

Coordenadora de Comunicação e Marketing

Operadora de Caixa

"Carreguei em meu ventre o milagre da
minha vida, Lucas, amor incondicional."

"Ser mãe é descobrir que a maior alegria
da vida é partilhar todo seu amor."

Domingas F. dos Santos e Gabriel

Rute José G. Ferreira e Maria Eduarda

Recepcionista

Operadora de Caixa

"Ser mãe é carregar a vida inteira
um amor maior que a própria vida."

"Maria Eduarda, você será para sempre
minha melhor companhia e jamais
perderá o posto de melhor amiga."

Flávia Emy Takigawa Ceron e Enzo
Analista de Planejamento Estratégico

Silvanea Maria da Silva e Nicolas Henrique
Operadora de Caixa

"Ser mãe é ter uma extensão de si
mesma. É saber que sua vida nunca mais
será a mesma, que seus pensamentos,
preocupações e carinho sempre serão
dedicados a esse ser humaninho que já
foi parte de ti. É também descobrir um
amor único, enorme e inexplicável, que te
aprimora completamente como pessoa."

"Ser mãe pra mim é aprender
verdadeiramente o significado do amor."

PROMOÇÕES

MÃE, BELEZA EM TODOS OS SENTIDOS!

Fernanda Torres e Noan
Auxiliar de Limpeza

Para homenagear as Mães, a Coopercica está realizando até o dia 31 de maio a
promoção “Mãe, beleza em todos os sentidos!”.

"Um presente enviado por Deus."

Serão contempladas seis cooperadas (uma por loja) com Maletas de Maquiagem,
contendo 40 itens como demaquilante, bases corretivas, pó compacto, sombras,
delineadores, máscara para cílios, batons, gloss, lápis para lábios e para olhos, blush
e pincéis, entre outros.
Para participar, nas compras no valor de R$ 100,00, os Cooperados devem destacar
o cupom fiscal e depositá-lo na urna desta promoção, instalada nas seis lojas.
O sorteio acontecerá no dia 01 de junho, às 10 horas, nas lojas Coopercica.

Marcela Mirela Billar Henrique e Noah
Auxiliar de Padaria
"Ser mãe é um verdadeiro presente de Deus,
um amor incondicional para toda vida."

Letícia P. Rios dos Santos e Moana
Auxiliar de Cobrança

Imagem ilustrativa.

"Ser mãe foi a prova verdadeira que
Deus existe, pois o nascimento de
uma criança e o amor que ela desperta
em nós é com certeza um milagre."

06

REVISTA COOPERCICA

REVISTA COOPERCICA

07

EVENTOS

EVENTOS

COOPERCICA HOMENAGEOU COOPERADOS E COLABORADORES
Na comemoração dos 49 anos da Coopercica, foi realizado um café da manhã
para homenagear cooperados e colaboradores mais antigos; participaram também
fornecedores e representantes do Conselho de Administração e Fiscal.
começou
com
a
carteirinha rosa que só
os funcionários da Cica
tinham. “Alguns até
emprestavam aos seus
familiares para que
pudessem aproveitar
os preços e a qualidade
dos produtos. Hoje
somos referência em
cooperativismo
no
país, com seis lojas
e mais de 150 mil
cooperados”.

O casal Felippo e Monyke Corradini pertence à
terceira geração de cooperados. O avô de Felippo,
o sr. Irineu foi quem apresentou a Coopercica para
a família, que desde aquela época faz compras
habituais nessa cooperativa. “A Coopercica oferece
uma variedade de produtos e um ótimo atendimento.
Os funcionários são muito prestativos”, completou
Monyke.
José A. Longo, Beatriz Carvalho, Sr. Antonio Marangoni e Orlando Marciano

A Coopercica foi criada em 14 de abril de
1969 por 62 funcionários da Cica, entre eles o sr.
Antonio Marangoni, de 90 anos, sócio-fundador e
um dos homenageados. Aposentado e portador da
carteirinha de número 28, o sr. Antonio contou: “Eu
vi a Coopercica nascer e não imaginava que cresceria
tanto”.

Osmar

Ane, Ana, Isabel, Andressa e Cleo

O evento aconteceu no auditório da loja 3 (V. Rio
Branco), no dia 13 de abril. Orlando Marciano, que
assumiu a presidência do Conselho Administrativo,
comentou que sente gratidão por fazer parte da
história desta cooperativa e ter acompanhado
sua expansão desde a sua fundação - quando era
funcionário da extinta Cica -, até hoje. “Vamos ser
vencedores sempre”, disse Orlando, que há 28 anos
comanda a Coopercica.
Orlando presenteou os convidados com o seu
livro “O que vi, aprendi e recomendo para a vida", que
conta sua trajetória de sucesso e dá dicas ao leitor
graças à sua experiência de vida. O prefácio é de Max
Gehringer, jundiaiense que foi colega de Orlando na
Cica e participa de um quadro do "Fantástico", da
Rede Globo, com sua visão de gestão empresarial.
Osmar Marciano, superintendente de Marketing
da Coopercica, destacou que a história da Coopercica

Clóvis e Angélica Mendonça compram há 15
anos, desde a abertura da loja 4 (Jd. São Vicente). “A
Coopercica é a nossa família. Todos os dias vamos
à loja para comprar pão e trazemos muitos outros
produtos”.

Outro homenageado, o sr. Arlindo Coser, de
84 anos, destacou que há 30 anos faz compras na
Coopercica. “É uma família. O dono é Deus. Sou fã
desta cooperativa porque reconheço a qualidade do
atendimento e dos produtos, sobretudo o trabalho
do sr. Orlando”.
Orlando

Para a cooperada Aline Vilella, “a Coopercica é
uma grande família. Oferece qualidade, atendimento
e segurança, inclusive para estacionar o veículo, e
fazer as compras com tranquilidade”.
A dona Therezinha Pelliciari compra há mais de
40 anos, na Coopercica, atualmente na loja 3 (V. Rio
Branco). Ela revelou que os funcionários são muito
eficientes, solícitos e por frequentar a loja há muito
tempo, sabem seu nome. “Aproveito para fazer
também as unha na esmalteria. A Coopercica oferece
comodidade aos seus cooperados”, concluiu.

Max Gehringer é jundiaiense, administrador de empresas e escritor, sendo autor de 22 livros sobre carreiras
e gestão empresarial. Começou a carreira com a carteira assinada aos 16 anos como aprendiz de arquivista
na Cica. Em janeiro de 1999, foi escolhido como um dos 30 Executivos mais cobiçados do mercado, em
pesquisa do jornal Gazeta Mercantil. Nesse mesmo ano, após uma carreira que o levou à direção de grandes
empresas como Pepsi, Elma Chips e Pullman, tomou uma rara decisão no mundo corporativo: abriu mão do
poder e das mordomias de alto executivo para dedicar seu tempo a escrever e a fazer palestas pelo Brasil.
Foi colunista das revistas Você S.A., Exame VIP, Superinteressante, Placar, Viagem & Turismo, Época e Época
Negócios. Atualmente, é comentarista da rádio CBN e do programa Fantástico da TV Globo.
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ARTIGO

Fazendo a Feira

O OLHAR INCLUSIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

ERVA-DOCE

• Por Melyne De Mello Amaral
A iniciação das crianças na cultura, nos valores e nas normas da sociedade começa
na família.
Para que o desenvolvimento da personalidade
seja harmonioso, é necessário que o seu ambiente
familiar traduza uma atmosfera de crescente
progressão educativa. No entanto, consideramos
que todas as instituições e especialmente a escola
deve não só apoiar e respeitar os esforços dos pais
e responsáveis - pelos cuidados, atenção e educação
das crianças -, mas também se colocar em posição
efetiva de gerar iniciativas dirigidas à elevação
e aprimoramento social e educacional de seus
educandos e respectivas famílias.
É de extrema importância que haja um olhar
inclusivo da família e da escola para o processo de
desenvolvimento da criança, pois nos anos iniciais
ela vai desenvolver as habilidades específicas que
irão garantir sua autonomia e estabilidade emocional.
Com o avanço e a melhora das funções e habilidades,
ocorrem não só o amadurecimento das estruturas
internas cerebrais, mas também o social, que tem um
papel importante na construção do caráter.
O olhar inclusivo vai além de observarmos apenas
as habilidades motoras, é necessário estarmos atentos
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para o desenvolvimento global da criança, sendo que
o ambiente no qual ela convive deve favorecer e
oportunizar a integração do desenvolvimento físico,
cognitivo, social e afetivo, pois será com base nestas
relações que a criança constituirá sua primeira crença
sobre si mesma e sobre os outros.
A participação dos pais na vida educativa dos
filhos tem fundamental importância para o equilíbrio
emocional da criança e no desenvolvimento
harmonioso.
O envolvimento dos pais com a escola deve
favorecer a reflexão de diferentes aspectos
pedagógicos e psicológicos dos seus filhos, para
melhorar, de modo efetivo, o seu desempenho.
O olhar inclusivo deve favorecer o fortalecimento
das relações entre família e escola, onde a base para
um bom desenvolvimento é o vínculo afetivo com a
mãe, o pai, os familiares e demais cuidadores.

Conhecida também por finocchio,
é típica de regiões da Itália e muito
usada na cozinha Mediterrânea. A ervadoce pertence à família da salsa. É um
vegetal consumido desde a Antiguidade
por suas propriedades nutricionais e
medicinais.
O seu bulbo contém fibras, vitamina C, ácido
fólico, potássio e zero colesterol. Além disso, é pouco
calórico (100g = 31 cal).
Ficou conhecida no antigo Egito, onde era usada
como alimento e principalmente como planta
medicinal. Muito tempo depois, o seu cultivo se
espalhou pelo Mediterrâneo. Graças aos espanhóis,
chegou nas Américas. Hoje é consumida em todo o
mundo.
Os seus bulbos podem ser servidos em salada,
temperados com azeite e limão ou cozidos no vapor.
Harmoniza com a batata e queijo derretido.

Maio

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
Batata-doce
Berinjela
Beterraba
Cará
Cenoura
Chuchu
Inhame
Mandioca
Mandioquinha
Nabo
Rabanete

Alho-poró
Almeirão
Erva-doce
Louro
Nabo

Abacate
Banana-maçã
Caqui
Jaca
Kiwi
Maçã
Pera
Tangerina
Uva

• Melyne é Psicóloga, Secretária de Educação de
Jarinu e Membro do Comitê do SPPI.
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NUTRIÇÃO

BRASILEIROS ADORAM
ESTROGONOFE!
Esse prato típico da Rússia faz
sucesso no mundo, inclusive aqui.
Conhecido por “stroganov” na Rússia, tornou-se
tão popular no Brasil que o nome foi aportuguesado
para estrogonofe. Na receita original é preparado
com tiras de carne bovina, mas no nosso País o prato
ganhou adaptações, usando frango e até camarões.
A principal característica do nosso estrogonofe
é ser bem temperado. Usa-se cebola, molho de
tomate, ketchup, mostarda e até molho inglês. No
final, vai creme de leite. Para acompanhar o prato,
arroz branco ou à grega e batata palha.
Existem várias versões sobre a sua origem.
Entre elas, que foi criado para homenagear uma
importante família aristocrática russa, a Stroganov. Outra versão atribui o surgimento dessa iguaria a um cozinheiro
francês que trabalhava para os Stroganov.
No século 19, famílias abastadas russas passavam temporadas em Paris e apreciavam tanto a culinária francesa
quanto a russa. Refogar a carne e temperá-la com mostarda era uma técnica clássica da culinária da França; já a tradição
russa adicionava à carne um sour cream (creme parecido com o iogurte natural por ser azedo). Dessa união gastronômica,
o famoso “stroganov” ganhou o mundo.
No século 20, foi acrescentado à receita extrato de tomate e cebolas. Na França, recebeu os champignons.

Borsch

Gretchka

Depois do estrogonofe, a sopa borsch, feita
com beterraba, é a mais famosa entre os turistas na
Rússia. Outros ingredientes costumam ser repolho,
cenoura, batata, cebola, tomate, carne e azeite. A
carne vem em pedaços maiores e o prato pode ser
acompanhado de pão preto e de smetana (um molho
à base de creme de leite azedo, que lembra muito
um sour cream). Esse mesmo molho é usado durante
o preparado do estrogonofe na Rússia.

Os brasileiros adoram arroz. Já os russos
preferem comer o Gretchka (trigo sarraceno) com
carne, frango, legumes e cogumelos.
É cultivado pelos russos desde os tempos
antigos. Fonte de ferro, cálcio, potássio, fósforo,
zinco e vitaminas. Não contém glúten.
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STORYTELLING

REFLEXÃO

MILLER, O PAI DO FUTEBOL BRASILEIRO

GENTILEZA GERA GENTILEZA!

O Brasil é considerado o país do futebol. Pena que este esporte –
“paixão” nacional - não foi criado aqui. Surgiu pelos pés dos ingleses.
Porém, o brasileiro Charles Miller, que estudou na Inglaterra e lá aprendeu
a jogar futebol, trouxe para São Paulo duas bolas de couro, uniformes e
as regras aprovadas pela Football Association, em 1894.
Miller é filho de pai escocês (John), que veio ao
Brasil para trabalhar na São Paulo Railway, e mãe
brasileira (Carlota). Nasceu em São Paulo, em 1874, e
aos 10 anos, como era tradição entre as famílias mais
abonadas, foi estudar na Inglaterra.

A primeira partida de futebol foi realizada em São
Paulo, em 1895. As equipes participantes eram o São
Paulo Railway e a Companhia de Gás, formadas por
ingleses que viviam na capital paulista. O primeiro
time contava com a participação de Miller, que ficou
conhecido como o pai do futebol brasileiro. A partida
foi vencida pelo seu time, por 4x2.
Em 1901, foi criada a Liga Paulista de Futebol, que
organizou o primeiro Campeonato Paulista. O time de

Curiosidades

Miller era um sucesso e foi tricampeão paulista. Até
1919, quase todos os estados brasileiros já tinham
um campeonato regional e sua federação.
Miller foi jogador, árbitro e dirigente esportivo
e um entusiasta dos esportes, sendo o fundador
da Associação Paulista de Tênis. Foi casado com
Antonieta Rudge, uma das grandes pianistas
brasileiras de prestígio internacional. Faleceu em
1953.

Há mais de 40 anos, José Datrino, conhecido por Profeta Gentileza, já pregava que
ser gentil é um ato simples.
A gentileza só precisa ser praticada, para que os
seus resultados apareçam em casa, no trabalho, na
escola, nas ruas, em toda a parte.
Em um mundo tão agitado e estressante, o
convívio social tornou-se impessoal, objetivo, rápido
e racional. Muitas vezes, as pessoas até se esquecem
do valor do sorriso e de expressões cordiais como
por favor, com licença, obrigado que, ditas com
sinceridade, são a chave da gentileza.
Quem é gentil, elogia sempre. Afinal, sabe que
a força desta palavra eleva a autoestima e estimula
boas ações, gerando bem-estar no outro. Ao mesmo
tempo em que pratica a gratidão, reconhecendo e
agradecendo os favores que recebe.
Ser gentil com o verde é ser gentil com a natureza
e com a coletividade. Por isso, recicle, restaure
e reaproveite o que for possível, descarte o lixo
corretamente e cuide do seu jardim. Muitos vizinhos,
inclusive, se unem para cuidar da praça onde suas
crianças brincam.
Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais
impacientes e intolerantes. Portanto, reconhecer a
diferença para praticar a igualdade é fundamental.
Quem julga o outro a partir do que imagina ou do que

Seleção 1958

é convencional, corre o risco de reforçar preconceitos
e ter uma visão limitada das pessoas, suas histórias
e seus mundos.
A gentileza, por sua vez, suaviza obstáculos que
afastam e distanciam as pessoas.
Compartilhar também é um ato gentil e pode
ser feito com muitas coisas: objetos, conhecimentos
e experiências que sejam úteis para outras
pessoas. Do mesmo modo, faz bem ser dedicado,
espontâneo e atencioso no dia a dia e expressar esse
comportamento através das palavras, cartões ou
pequenas lembranças.
Mesmo nos momentos de desânimo e irritação,
não se esqueça do que ensinou o sábio profeta
Gentileza!

Frases do Profeta Gentileza
“Não usem problemas, usem amor e gentileza”
“Cuidado cabecinha da humanidade, cuidado linguinha. Lá
no cemitério tinha uma caveira e alguém perguntou quem
havia lhe matado. E ela respondeu que foi a língua ferina”.
“A verdadeira gentileza consiste em tratar os outros
exatamente como você gostaria de ser tratado”.
“Nunca é cedo para uma gentileza porque nunca
se sabe quando poderá ser tarde demais”.

Seleção 2002

• A Copa do Mundo de Futebol é a maior competição internacional que acontece a
cada quatro anos, reunindo as 32 melhores seleções do mundo. Surgiu em 1930 e só deixou de ser
disputada em 1942 e 1946 por causa da Segunda Guerra Mundial. Este ano o país-sede é a Rússia e a abertura
está marcada para o dia 14 de junho.
• O Brasil é o país que mais ganhou Copas do Mundo. Foram cinco conquistas: 1958, 1962,1970,1994 e 2002.
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Culinária
FIC HA 1 90

Estrogonofe de Carne

Arroz à Moda Russa

Ingredientes

Ingredientes

300g de carne bovina macia - filé mignon ou alcatra
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 cebolas médias
3 batatas picadas em cubos
1 1/2 colher (sopa) de manteiga
1/2 xícara (chá) de vodca
1/2 xícara (chá) de molho de tomate
3/4 xícara (chá) de creme de leite fresco
1 xícara (chá) de sour cream (ou coalhada fresca)
sal, endro, pimenta-do-reino moída na hora a gosto
2 pepinos em conserva

1 colher (sopa) de óleo
1 cebola média picada
2 xícaras (chá) de arroz cru, lavado e escorrido
4 xícaras (chá) de água fervente (800ml)
3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado
1 sachê de Tempero SAZÓN® Branco
1 e meia colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
500g de filé mignon cortado em cubinhos
2 colheres (sopa) de vinho branco seco
200g champignons cortados em lâminas
3 colheres (chá) de mostarda
1 caixinha de creme de leite (200g)

Modo de preparo
Corte a carne em tiras de um centímetro de largura,
aproximadamente. Em seguida, envolva as tiras de carne na
farinha de trigo. Corte as cebolas em tiras maiores. Cozinhe
levemente as batatas, já cortadas em cubos pequenos, e
depois, frite-as na frigideira até ficarem douradas. Reserve.
Coloque a manteiga na frigideira com um fio de azeite
e adicione a cebola. Quando ela começar a ficar macia,
coloque a carne em cima da cebola sem tocar o fundo da
frigideira. Não deixe a carne fritar, ela deve cozinhar um
pouco e ficar macia. Acerte o sal, coloque a vodca e flambe.
Acrescente o molho de tomate, creme de leite e sour
cream (ou coalhada fresca). Deixe cozinhar por 20 minutos.
Acrescente o endro e a pimenta-do-reino moída na hora.
Sirva com a batata em cubos reservada e com os pepinos
em conserva cortados em fatias. Pode ser servido também
com batatas assadas ou com purê de batatas.

Salada de Tirinhas

Modo de preparo
Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo
alto para aquecer. Junte metade da cebola e refogue por
3 minutos ou até começar a dourar. Acrescente o arroz, o
Tempero SAZÓN e meia colher de chá de sal, e mexa até
envolver o arroz completamente. Adicione a água e deixe
cozinhar, em fogo médio e com a panela semitampada, por
cerca de 15 minutos, ou até que a água tenha secado e
o arroz esteja “al dente”. Junte o queijo ralado, misture e
reserve. Em outra panela média, coloque a manteiga e leve
ao fogo alto para aquecer. Junte a carne e frite por 5 minutos,
ou até dourar. Acrescente o vinho branco, o champignon, a
mostarda e o sal restante, e cozinhe por 2 minutos em fogo
baixo. Adicione o creme de leite, retire do fogo e misture ao
arroz. Sirva em seguida.
Receita Ajinomoto

Ingredientes
3 xícaras (chá) de repolho fatiado bem fino
1/2 colher (sopa) de sal
1 cenoura grande cortada em tiras finas
1/2 xícara (chá) de erva-doce fresca, em tiras
4 colheres (sopa) de iogurte natural
1 colher (sopa) de mostarda
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 sachê de Tempero SAZÓN® Saladas

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o repolho e o sal, cubra com água e
deixe de molho por 1 hora. Escorra, junte a cenoura e a ervadoce, e misture bem. À parte, prepare o molho: misture o
iogurte, a mostarda, o azeite e o Tempero SAZÓN®. Envolva
os legumes no molho e leve à geladeira até o momento de
servir.
Receita Ajinomoto

Imagem ilustrativa.

