Agradecimento
A Coopercica agradece as doações feitas pelos
Cooperados no “Natal sem Fome”.

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM JANEIRO:
05 . COOPERATIVISMO

Graças à participação expressiva dos Cooperados, foi
possível ajudar muitas famílias carentes de Jundiaí e
Campo Limpo Paulista, através das entidades Cáritas
Diocesana de Jundiaí (lojas 1, 3, 4 e 6), Vicentinos
Eloy Chaves (loja 2) e Fundo Social de Campo Limpo
Paulista (loja 5).

Formatura do “Aprendiz Cooperativo”.

06 . EXPOSIÇÃO
“Sílvio Santos vem aí”.

07 . EVENTOS
Cooperados se emocionaram.

10 . NUTRIÇÃO
Peixes fazem bem à saúde.

Lojas Coopercica

12 . TURISMO
Confira as dicas da CVC Paineiras.

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

15 . DICAS

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

Manual de boas práticas.

Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica

16 . STORYTELLING

Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Sri Sri defende fim da violência.
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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

COOPERATIVISMO

O PROTETOR SOLAR IDEAL PARA A SUA PELE

FORMATURA DO “APRENDIZ COOPERATIVO”

Como a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais agressiva em todo o
planeta, as pessoas devem se proteger quando estiverem expostas ao sol. Devem ter
atenção e cuidados redobrados quem tem pele clara, sardas, pintas, cabelos e olhos
claros, ruivos ou com histórico familiar de câncer de pele.

Foi realizada a formatura de mais
uma turma do programa “Aprendiz
Cooperativo”, um convênio do Sescoop/
SP (Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo) com o CIEE (Centro
de Integração Empresa Escola).

A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de chapéus, camisetas, óculos escuros e protetores
solares, além de evitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10h e 16h (horário de verão). Na praia
ou na piscina deve-se optar pelo uso de barracas feitas de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação
ultravioleta. As barracas de nylon formam uma barreira pouco confiável: 95% dos raios UV ultrapassam o material.

Os oradores Natália, Júlio e Fabíola

Durante 11 meses, os jovens tiveram aulas
teóricas sobre o Comércio e Varejo, com a professora
Sílvia Oliveira. A parte prática aconteceu nas seis
lojas Coopercica.
Trata-se de um programa de inclusão profissional,
que vem sendo desenvolvido pela Coopercica desde
1998, com o objetivo de capacitar profissionais para
o mercado de trabalho. Muitos aprendizes depois de
formados prestam serviços nas lojas Coopercica.

COMO ESCOLHER
Os filtros solares devem ser usados diariamente. Opte por um produto que proteja sua pele contra radiação
UVA e UVB e que tenha um Fator de Proteção Solar (FPS) 30, no mínimo. É preciso reaplicar o produto a cada
duas horas ou menos, nas atividades ao ar livre. No dia-a-dia, aplicar uma boa quantidade pela manhã e à tarde.
É preciso manter bebês e crianças protegidas do sol. Filtros solares podem ser usados a partir dos seis meses.
Um fotoprotetor com FPS 2-15 possui baixa proteção contra a radiação UVB; 15-30 (média proteção), 30 a 50
(alta proteção). Já o FPS maior que 50 proporciona altíssima proteção UVB.
Em relação aos raios UVA, não há consenso quanto à metodologia do fator de proteção. Ele pode ser mensurado
em estrelas, de 0 a 4, onde 0 é nenhuma proteção e 4 é altíssima proteção UVA, ou em números: menor que 2, não
há proteção UVA, 2-4 (baixa), 4-8 (média), 8-12 (alta) e maior que 12 (altíssima proteção).
Também deve ser considerado se o produto é resistente ou não a água e o tipo mais adequado à sua pele:
gel, creme, loção ou spray. Quem tem a pele oleosa ou com tendência a acne, deve optar por produtos livres de
óleo ou creme. Já a pessoa que faz muita atividade física e que sua bastante, deve evitar o gel, pois sai facilmente
com a transpiração.
A exposição à radiação ultravioleta (UV) tem efeito cumulativo e penetra profundamente na pele, sendo capaz
de provocar diversas alterações, como o bronzeamento, e também o surgimento de pintas, sardas, manchas, rugas
e outros problemas. A exposição solar em excesso pode causar tumores benignos (não cancerosos) ou cancerosos.
Por isso, evite a exposição excessiva ao sol e proteja a pele antes de se expor ao sol. Consulte um dermatologista
uma vez ao ano.

A solenidade aconteceu no dia 12 de dezembro
passado. Participaram jovens de 14 a 16 anos, que
receberam o certificado de conclusão do programa,
no auditório da UniAnchieta. Representando a
Coopercica, estiveram presentes ao evento o sr.
Orlando Marciano (presidente), Roseli Borges Ienne
(gerente de Treinamento e Desenvolvimento de RH)
e Bruna Vitória (RH).
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Os formandos

O presidente Orlando, a gerente Roseli e Bruna
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EXPOSIÇÃO

EVENTOS

“SÍLVIO SANTOS VEM AÍ!”

PAPAI NOEL CHEGOU DE CARRUAGEM E ENCANTOU OS COOPERADOS!

Aos 85 anos, mais de 50 deles como apresentador
de TV, Senor Abravanel, o Sílvio Santos, ganhou
exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS)
que pode ser vista até 12 de março.

A chegada do Papai Noel de carruagem às lojas Coopercica foi emocionante e agradou tanto as crianças como
os adultos. O evento aconteceu no dia 23 de dezembro passado.

A mostra foi dividida em 30 áreas, para exibir de forma
cronológica a carreira do empresário e apresentador, através de
400 itens, entre objetos, fotos e vídeos. Além disso, retrata a
evolução dos sistemas de rádio e televisão brasileiros.
Os cenários são interativos, ou seja, os visitantes podem
adivinhar canções em “Qual é a Música?” ou girar a roleta no
“Roletrando”, como se estivessem no programa.
A exposição pode ser visitada das 11h às 20h (terça a sexta); 10h às 21h (sábados) e 10h às 19h (domingos e
feriados). A bilheteria abre uma hora antes. Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).
O MIS fica na Avenida Europa, 158, Jardim Europa (SP). Mais informações, pelo telefone (11) 2117-4777.

CALENDÁRIO

CONFIRA OS FERIADOS NACIONAIS DE 2017
■ ABRIL

14 (sexta) : Paixão de Cristo
21 (sexta) : Tiradentes

■ MAIO

1 (segunda) : Dia Mundial do Trabalho

■ SETEMBRO

7 (quinta) : Independência do Brasil
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■ OUTUBRO

12 (quinta) : Nossa Senhora Aparecida

■ NOVEMBRO

2 (quinta) : Finados
15 (quarta) : Proclamação da República

■ DEZEMBRO

25 (segunda) : Natal
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PROMOÇÕES

SORTEIOS

“BELEZA EICO”

CONFIRA OS PREMIADOS NA PROMOÇÃO “OBJETOS DE DESEJO”
Imagens meramente ilustrativas.

A Coopercica está realizando a promoção “Beleza Eico”,
que vai sortear cestas personalizadas de beleza (uma por
loja).
Para participar, na compra de um produto de beleza Eico ou Alta Moda,
o Cooperado deverá apresentar o cupom fiscal durante o prazo de validade
da promoção (26 de fevereiro), retirar um cupom de sorteio, que deverá ser
preenchido e depositado na urna, instalada nas lojas Coopercica.
O sorteio acontecerá no dia 27 de fevereiro. Consulte regulamento nas
lojas Coopercica, participe e boa sorte!!!

Lina Lea Cicone Goslope (loja 1)
Cleosvaldo Galdino (loja 2)
Cláudia Regina Duarte (loja 3)
Débora Consolin Flaibam (loja 4)
Fábio Alexandre Perin (loja 5)
Ademir José Alfredo Filho (loja 6)
*Sorteio de vale-compras no valor de
R$ 5.000,00 (um por loja), no dia 02 de janeiro.

GANHADORES DE “FAÇA A FESTA COM MID/FIT”

ESPORTE

LIVRO CONTA TRIUNFO DO PAULISTA EM 2005
Vagner Mancini, técnico do Paulista na conquista do maior título da história do
clube – a Copa do Brasil de 2005 -, esteve em Jundiaí em 22 de dezembro passado,
para o lançamento do livro “Eterna Conquista”, sobre este importante feito do time
jundiaiense, quando era treinador.
Mancini também jogou no Paulista. Depois da tragédia da Chapecoense, foi convidado e aceitou comandar o
time de Santa Catarina.

Carla da Silva Souza (loja 1)
Marcos Jeovane Martarello (loja 2)
Sueli Bordoni R. da Silva (loja 3)
Tercília dos Santos (loja 4)
Sérgio Antônio J. B. Saes (loja 5)
Marcelo Tiago Chiavegato (loja 6)
* Sorteio de mini System Philco – CD e DVD -,
realizado em 23 de dezembro.

Imagens meramente ilustrativas.

CONTEMPLADOS COM “BOAS FESTAS SAN TOMÉ”
Alvaro Benedito Ferraz Prado (loja 1)
Everaldo Anselmo de Araújo (loja 2)
Bruna Pereira Gozo (loja 3)
Rodimir Aparecido Júnior (loja 4)
Alini Dionizete Mantovani (loja 5)
Roberto Francischini (loja 6)
* Ganhadores de cestas personalizadas San Tomé.
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NUTRIÇÃO

Peixes que fazem bem

TILÁPIA

à saúde e ao bolso!
No verão, uma ótima alternativa
de refeição leve é substituir a carne
pelo peixe, pois além de favorecer a
digestão, oferece muitos benefícios ao
organismo. Segundo a American Health
Associaton, o ideal é consumir esse
alimento pelo menos duas vezes na
semana.
Apesar das propriedades nutritivas, o peixe ainda
não caiu no gosto da maioria dos brasileiros, muitas
vezes pela falta de costume e pelo preço. Atualmente,
há muitas opções de peixes que não vão pesar tanto
no seu bolso.

SARDINHA
É fonte de proteína, cálcio, fósforo, zinco, ferro,
ômega 3 e vitaminas A e D, que reduzem o risco de
infarto, além de diminuir as taxas de triglicérides e
colesterol total no sangue e auxiliar na prevenção do
diabetes e osteoporose.
Apesar das queixas do excesso de espinhas da
sardinha, é nelas que se concentra a maior parte do
cálcio oferecido por esse peixe.
Sardinhas frescas podem ser grelhadas, fritas,
assadas ou preparadas na brasa. Para um escabeche,
é só cozinhá-las na panela de pressão com cebola,
tomate, óleo e vinagre. A sardinha em lata é prática
e saborosa; fica gostosa no sanduíche, no macarrão
e no cuscuz.

É um peixe de carne branca, tem sabor suave e
pode ser assado, grelhado ou cozido. Possui alto valor
proteico e baixo teor de gordura, diminuindo o risco
de doenças cardiovasculares e acidente vascular
cerebral (AVC).

PESCADA
Pelo seu sabor agradável, pouca quantidade
de espinhas e baixo custo, a pescada é bastante
consumida pelos brasileiros. Alguns estudos
comprovam que o seu consumo pode reduzir
problemas cardiovasculares devido à concentração
de ômega 3. Uma boa notícia: 100g de pescada tem
107 calorias.

BADEJO
Peixe de água salgada, com pouca gordura e baixo
teor de colesterol. Possui maior teor de sódio e iodo
do que outros peixes. Esses minerais são essenciais
para o bom funcionamento da tireoide, mas deve
ser consumido com moderação pelas pessoas com
pressão alta.

MERLUZA
Um dos mais consumidos no Brasil, é o terceiro
peixe mais importado, ficando atrás apenas do
salmão e bacalhau. Sua carne é branca e de ótima
qualidade. Excelente fonte de proteína. 100g tem 87
calorias.

PANGASIUS
De sabor suave, cor clara, textura firme e poucas
espinhas, pode ser preparado de diversas maneiras.
Mais conhecido por Panga, é importado. Possui
ótimo custo-benefício, além da praticidade do peixe
congelado, que já vem limpo e em filés.
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TURISMO

AS DICAS MAIS “QUENTES” PARA SEU CARNAVAL
RECIFE
O Carnaval de Recife é um dos mais tradicionais do Brasil. Recife e sua cidade
vizinha Olinda exibem sua cultura na mistura de ritmos, como maracatu, frevo, e
festas para todos os gostos que começam no dia 24 de fevereiro (sexta-feira) e vão
até 01 de março (quarta-feira de cinzas).
O Galo da Madrugada foi considerado o maior bloco de Carnaval do mundo, por levar cerca de 1,5 milhões de
foliões às ruas do Recife. E continua crescendo, pois em 2015 bateu a marca de 2,5 milhões de pessoas.
O Marco Zero, localizado no bairro histórico do Recife Antigo, será o principal polo da programação. É lá onde
acontece a abertura do Carnaval de Recife.

OLINDA
Que Pernambuco é a terra do frevo, todo mundo sabe. O ritmo típico é o destaque
cultural do Carnaval de Olinda. Todos os anos, a cidade é decorada para homenagear
algumas personalidades que ajudaram a manter a cultura e tradição do Carnaval e
fica toda enfeitada.
Total por pessoa: 10x de R$ 271,80 (inclui transporte aéreo - ida e volta, traslado - aeroporto / hotel /aeroporto
e hospedagem - 4 diárias com café da manhã). Sujeito à disponibilidade.
Esta promoção é para Cooperado Coopercica e saída em 24/02/17.

RIO DE JANEIRO
As escolas de samba animam as comunidades cariocas com noites de samba e
todos os anos realizam concurso para escolher seu tema de desfile e o melhor samba
enredo. Só depois começam os preparativos das fantasias e carros alegóricos. Elas
ensaiam o ano inteiro para agradar o público.
Cada escola tem uma quadra de samba - para diversão e também para ensaiar o espetáculo que vai à avenida
- e uma unidade de produção separada (barracão) para fazer as fantasias e produzir os carros alegóricos para o
seu desfile.

Arquibancada Setor 9 (Desfile de Domingo)
Total por pessoa: 10x R$ 299,00 (inclui transporte rodoviário – ida e volta,
hospedagem - 4 diárias com café da manhã -, atividades - city tour no Rio
de Janeiro e traslado ao Sambódromo para o desfile das Escolas de Samba
com ingresso incluso, conforme roteiro adquirido -, serviços - kit lanche de
saída, guia acompanhante e 1 ingresso para o Desfile das Escolas de Samba
do Grupo Especial. Sujeito à disponibilidade.
Esta promoção é para Cooperado Coopercica e saída em 24/02/17.

Carnaval Rio 2017
Total por pessoa: 10x de R$ 253,80 (inclui transporte aéreo - ida e volta -,
traslado aeroporto / hotel / aeroporto e hospedagem - 4 diárias com café da
manhã. Sujeito à disponibilidade.
Esta promoção é para Cooperado Coopercica e saída em 24/02/17.
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Fones: (11) 3395-3688 e
(11) 94720-4665 (com WhatsApp).
Email: paineiras@cvc.com.br
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Fazendo
a Feira
Janeiro
QUINUA
É
uma
fonte
completa
de
proteínas de origem vegetal. Oferece
aminoácidos essenciais — que só são
obtidos através da alimentação — de
forma equilibrada. Por seu alto valor
nutricional, foi selecionada pela NASA
para alimentar astronautas em vôos de
longa duração.
O grão apresenta gorduras poliinsaturadas,
consideradas as mais benéficas para a saúde, tem
baixo índice glicêmico e oferece uma boa quantidade
de micronutrientes (vitaminas e sais minerais).
Como a quinua pura e de boa qualidade (isto é,
não misturada a grãos ou outros cereais) não contém
glúten, é uma fonte alimentar de carboidratos para as
pessoas que não podem ingerir glúten.

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO

DICAS

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

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
Alface
Milho verde
Pimentão
Quiabo
Vagem
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ORIGEM
A quinua é uma das raras plantas que se
desenvolveu nas terras inóspitas dos Andes. Por
muito tempo, foi a principal fonte de proteína dos
povos andinos do Peru, Chile e Bolívia.
A busca por uma alimentação mais saudável
elevou a quinua à categoria de super alimento.
A FAO, órgão das Nações Unidas para agricultura
e alimentação, qualifica a quinua como um dos
alimentos mais completos que existem.

VARIEDADES
A quinua Real é considerada a de melhor
qualidade, mas só é cultivada na Bolívia. A quinua
em grãos é utilizada em sopas e saladas. Já a quinua
em flocos e a farinha de quinua são usadas para o
preparo de massas, pães e bolos.
A quinua cozida em água pode ser usada como
substituto do arroz na refeição. Também pode
substituir o trigo na preparação de um tabule.
Lave os grãos em água corrente antes do preparo.
Para cozinhar, use duas medidas de água para uma
medida de quinua.
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Abacaxi
Mamão Papaya
Melancia
Melão
Uva Itália
Uva Niagara
Uva Rubi
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STORYTELLING

REFLEXÃO

SRI SRI DEFENDE UMA SOCIEDADE LIVRE DE ESTRESSE E DE VIOLÊNCIA

FLOR OU ADUBO?

Considerado o quinto homem mais
influente da Índia, o líder espiritual
e humanitário Sri Sri Ravi Shankar
esteve no Brasil em dezembro passado,
visitando uma das unidades da “Arte de
Viver”, organização não governamental e
humanitária, sem fins lucrativos, presente
em mais de 150 países, da qual é o
fundador.

- Mestre, como faço para não me aborrecer com as pessoas?
Algumas falam demais, outras são maldosas e invejosas. Algumas
são indiferentes. Não gosto das que são mentirosas e sofro com
as que caluniam.

Sua visão de uma sociedade livre de estresse e de
violência uniu milhões de pessoas em todo o mundo,
através de projetos sociais e de cursos promovidos
por essa ONG. Seus programas educacionais e de
autodesenvolvimento oferecem ferramentas para
eliminar o estresse e promover a sensação de bem estar.
Definindo-se como “alguém que quer ver todo o
mundo sorrindo”, esse líder espiritual tem dois Sri Sri
no seu nome. O motivo: na Índia, esse nome significa
respeito por um homem, sorte e esperança. Por isso,
sugeriram para que tivesse dois. Já Ravi representa o Sol.
Nascido em 1956, no sul da Índia, foi uma criança
prodígio. Aos quatro anos, era capaz de recitar partes
do Bhagavad Gita, a antiga escritura em sânscrito, e já
praticava meditação. Aos 17 anos, graduou-se em Literatura e em Física.
Em 1997, co-fundou a Associação Internacional de Valores Humanos (IAHV) para coordenar projetos de
desenvolvimento sustentável, resgatar e fortalecer os valores humanos, além de coordenar conflitos em
associação com a sua ONG “Arte de Viver”.
Na Índia, África e América do Sul, os voluntários das duas organizações parceiras estão liderando o crescimento
sustentável em comunidades rurais, tendo estendido seu trabalho a mais de 36 mil aldeias.
Sua obra vem influenciando vidas de milhões de pessoas ao redor do mundo, ultrapassando as barreiras
de raça, nacionalidade e religião, com a mensagem de uma "família mundial", onde a paz interior e exterior são
possíveis.
A promoção da harmonia inter religiosa e a reivindicação da educação multicultural como soluções contra
o fanatismo são componentes importantes de seus esforços para alcançar a paz sustentável em nosso planeta.

O Mestre respondeu:
- Viva como as flores. Elas nascem no esterco, mas são puras
e perfumadas. Extraem do adubo malcheiroso tudo que lhes é
útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra
manche o frescor de suas pétalas. Não é sábio permitir
que os erros e defeitos dos outros o impeçam de ser
aquilo que o Criador espera de você. Precisamos
entender que os defeitos dos outros, são deles. Se não
pertencem a você, não há razão para aborrecimentos.
Exercitar a virtude é rejeitar todo mal que vem de
fora. Isso é viver como as flores. Você não precisa
focar nos erros alheios, justificando assim sua
insatisfação com a vida e as circunstâncias.

PARA REFLETIR
Tire boa parte do adubo que chega até
você! Seja uma flor, cujo aroma é agradável
aos que estão ao seu redor. Exale esse bom
perfume. Não deixe que o seu foco esteja
no adubo.

FRASES DO LÍDER ESPIRITUAL
“A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional”.
“A depressão é a falta de energia e ocorre quando a pessoa está pensando apenas em si mesma, ao invés de
ser útil para outras pessoas”.
“O estresse é causado pela oscilação da mente entre o passado e futuro; quando se tem coisas demais para
fazer e muito pouco tempo ou energia. Quando temos energia e entusiasmo suficientes, somos capazes de lidar
com qualquer desafio”.
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Culinária
FIC HA 1 74

Sardela

Pescada à parmegiana

Ingredientes

Ingredientes

2 latas de sardinha no óleo
1/2 xícara (chá) de azeite
4 pimentões vermelhos em cubos
1 cebola
4 dentes de alho
1/2 lata de molho de tomate
1 colher (sopa) de orégano
páprica picante a gosto
pimenta-do-reino ou pimenta calabresa a gosto
sal a gosto

6 filés de pescada
sal e suco de limão a gosto
pimenta a gosto
orégano e salsinha picada a gosto
2 ovos batidos
2 xícaras (chá) de farinha de rosca
2 xícaras (chá) de mussarela ralada grossa
1 tomate cortado em rodelas

Modo de preparo
Em uma panela refogue no azeite os pimentões em cubos, a
cebola, o alho e os filés de sardinha. Depois, acrescente o molho
de tomate e o orégano. Refogue mais um pouco e retire do
fogo. Bata tudo no liquidificador. Volte para a mesma panela e
deixe apurar, mexendo sempre para não queimar. Tempere com
sal, orégano, páprica picante; pimenta-do-reino ou calabresa.
Deixe esfriar e guarde em vidro fechado, na geladeira. Sirva
com pães ou torradas. Deliciosa entrada.

Modo de preparo
Tempere os filés com o sal e limão. Passe no ovo e na farinha
de rosca. Frite no óleo bem quente até dourar dos dois lados e
acomode-os em uma forma. Por cima, acrescente a mussarela,
as fatias de tomate e por último polvilhe a pimenta, o sal e o
orégano. Leve ao forno pré-aquecido até derreter a mussarela.

Merluza com alcaparras
Truta gratinada ao molho
de cream cheese
Ingredientes
400g de Filé de truta Belo Peixe
25g de trigo
25g de manteiga
1 fio de azeite
1/4 de cebola picada
1/2 litro de leite
1 folha de louro
200g de cream cheese
30g de parmesão ralado
noz moscada e sal a gosto

Ingredientes
4 filés de merluza
1 xícara (chá) de alcaparras
6 colheres (sopa) de manteiga
1/3 de xícara (chá) de champignon fatiado
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Lave a alcaparra para retirar o excesso de sal e escorra. Aqueça
uma frigideira com 2 colheres (sopa) da manteiga e doure os
filés virando com cuidado para não desmanchar. Transfira para
uma travessa. Derreta o restante da manteiga na frigideira,
acrescente a alcaparra, o champignon e refogue por 2 minutos.
Distribua sobre os peixes e sirva acompanhado de brócolis
refogado e arroz branco.

Modo de preparo
Tempere os filés com sal e pimenta e doure-os na manteiga
e azeite de oliva. Reserve. Refogue a cebola na manteiga,
acrescente o trigo e deixe essa mistura bem homogênea.
Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre. Adicione
o louro e deixe cozinhar por 10 minutos, ou até atingir a
consistência desejada. Acrescente o cream cheese e tempere
com sal e pimenta. Cubra os filés com este molho e salpique
parmesão por cima. Leve ao forno pré-aquecido somente para
gratinar.

Imagem ilustrativa.
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