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

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488

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

Loja 5
Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale - Campo L. Pta.
Fone: 4038-2556

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

Loja 6
Av. Humberto Cereser, 3805
Caxambu
Fone: 4584-9530
COOPERCICA

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 24h; sab: 7h às 24h 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
Aprovado 1o remédio
sem hormônio
para menopausa
Acaba de ser aprovado o primeiro medicamento não hormonal
para tratar os sintomas da menopausa, que afetam 70% da população feminina durante o período do climatério e levam a uma
queda significativa da qualidade de vida, conforme a Organização Mundial de Saúde. A sensação de ondas de calor (fogachos) é
um dos principais incômodos.
O novo medicamento, chamado de Brisdellee, deve ser comercializado até novembro, segundo comunicado da empresa farmacêutica Noven, responsável por seu desenvolvimento. Ele contém doses
baixas de um antidepressivo, a paroxetina, para restabelecer a sensação de bem estar e de equilíbrio.
"Muitas mulheres sofrem os efeitos da menopausa e não podem tomar hormônios ou não querem
tomar remédios que contenham hormônio", afirmou o médico Hylton Joffe, diretor da área de Reprodução e Uurologia da Food and Drug Administration (FDA), a agência americana que regula o mercado
de remédios e alimentos.
A menopausa é uma mudança natural na vida das mulheres após a perda da menstruação, o que
ocorre geralmente entre os 45 e os 55 anos. A principal consequência é que o corpo começa a produzir
menos estrógeno e progesterona, dois hormônios que tem relação com o processo reprodutivo.
Até hoje, os medicamentos aprovados pela FDA continham estrógenos ou uma combinação de
estrógenos e progesterona. Antigamente, a terapia hormonal básica consistia na reposição dos hormônios que o corpo deixava de produzir.
Esse tipo de tratamento começou a cair em desuso nos Estados Unidos, em 2002, quando pesquisas apontaram para o aumento do risco de doenças do coração e câncer de mama. Por isso, muitas
mulheres passaram a buscar alternativas em terapias naturais.

Sexo na 3a idade pode
diminuir riscos cardíacos
Pessoas sexualmente ativas na maturidade sentem-se mais jovens que sua
idade cronológica. Este é o resultado da pesquisa realizada pela Faculdade
de Psicologia da Pessoa Idosa na Inglaterra.
Segundo o dr. David Weeks, estudos comprovaram que as pessoas
sexualmente ativas na 3a. Idade tem melhorias no quadro geral de saúde e
mais longevidade. “A qualidade da relação sexual mantida em adultos mais
velhos é um indicador da boa saúde e de bem estar. Em um estudo
sobre a doença cardíaca, realizado a partir de 1997, o risco de
mortalidade foi 50% menor no grupo de homens sexualmente
ativos. A satisfação sexual é uma das principais contribuições
para a qualidade de vida”, afirmou o médico.
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Pesquisa

Cooperativismo

Animal de estimação
pode deixar dono
mais alegre e otimista
Cães, gatos e outros mascotes – como aves,
peixes e tartarugas - são capazes de deixar
o dono mais feliz, otimista, ativo e menos solitário.
Um pet pode melhorar a comunicação, a autoestima, o humor e até a saúde do seu dono.
Já foi comprovado que, ao acariciar um animal,
há uma mudança hormonal. O organismo diminui a produção de cortisol e adrenalina - que
provocam o estresse –, e libera mais serotonina, o hormônio do bem estar. Resultado: o dono
do animal se sente mais calmo, tranquilo e relaxado.
Os cães são indicados para pessoas tristes,
solitárias, carentes e sedentárias. E também
são ideais para quem tem criança.
Para idosos, aconselha-se gatos adultos
porque são mais tranquilos, amorosos e menos
exigentes. Além disso, são asseados (se limpam e fazem as necessidades sozinhos).
Pessoas ansiosas e hipertensas podem cuidar de tartaruga, que pode ajudar o dono a ser

mais calmo e observador.
Quem sofre de alergia, deve criar peixes já
que eles não oferecem riscos e podem interagir
com o dono.
Dicas
Seja tolerante com seu pet e ensine-o a
ser tolerante com o seu carinho.
Cuidado com a bronca: prefira usar reforços positivos, como elogios e recompensas com
biscoitos.
Conheça a espécie. Isso pode ser útil para
que você consiga agradar mais o seu animal.
Mantenha as vacinas do seu bichinho em
dia.

Pessoas comem mais
quando estão felizes
Sentimentos negativos, como solidão e ansiedade, normalmente estão
relacionados à questão da alimentação compulsiva. Porém, estudos da
Universidade da Holanda revelaram que as pessoas exageram mais na
ingestão de alimentos quanto estão felizes porque não se preocupam
com a quantidade de calorias ingeridas.
“Quando nos sentimos para baixo ou entediados, os
alimentos nos dão serotonina, que pode levantar o nosso
humor temporariamente. Porém, quando estamos relaxados
e felizes, não ficamos obcecados com calorias e comemos
porque é uma grande fonte de prazer”, explicou a psicóloga
Christy Fergusson.
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Congresso Paulista será dia 15
No dia 15 de agosto, vai ser realizado o Congresso Paulista, na sede da
Casa do Cooperativismo, em São Paulo. Os destaques ficam por conta de duas palestras com renomados especialistas: o cientista político Paulo Kramer, e o economista e um dos debatedores do programa
Manhattan Connection, da Globo News, Ricardo Amorim, que irá comentar sobre o cenário econômico e político para as cooperativas.
Congresso
De 6 a 11 de outubro será promovida a 18ª Conferência Regional, que
irá debater “A Década das Cooperativas: cenários e perspectivas”, no Guarujá (SP).
O objetivo é unir forças para que o modelo empresarial cooperativo se consolide como referência em sustentabilidade econômica, social e ambiental. Durante o evento, nos dias 9 e 10, acontecerá o Congresso Continental de Direito
Cooperativo.

Tecnologia
Dicas de conservação dos aparelhos
Evite o vapor do banho quente
As gotículas de água no interior do aparelho danificam componentes eletrônicos feitos de materiais
oxidáveis, como o níquel. Por isso, evite deixar o seu celular no banheiro enquanto estiver tomando
banho.
Películas transparentes protegem a tela
Se você quer proteger a tela de manchas e arranhões, não pense duas vezes e coloque uma
película transparente em seu aparelho. Ela podem evitar estragos em caso de queda e também
protege de arranhões e riscos.
Carregadores universais podem danificar a bateria
Também conhecidos como carregadores genéricos,
eles podem estragar a bateria. Como são desenvolvidos
para um modelo específico de smartphone, podem
transmitir mais energia do que a bateria suporta e afetar
seu desempenho.
Limpeza deve ser feita com pano úmido
O ideal é passar um pano levemente úmido, seguido de um
pano de algodão seco. Para remover a poeira dos conectores,
use uma escova dental seca e macia. Sprays e líquidos de
limpeza podem estragar a pintura do celular.
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Sorteios

Novidade

▪ Eufrosina Garbuio Perin (loja 1)
▪ Rosélia dos Santos Silva (loja 2)
▪ Rafael Cardoso Ribeiro (loja 3)
▪ Elizabeth Aio de Morais (loja 4)
▪ Janice de Barros Freitas (loja 5)
▪ Cristiane Márcia da S. Pinto (loja 6)
* Sorteio de fogões, realizado em 01 de agosto.

Contemplados com
“Refresque-se com Frisco”
▪ Talita Mara Doreo (loja 1)
▪ Marilene Piccolo Schneider (loja 2)
▪ Claudiomara E. da S. Fernandes (loja 3)
▪ Duzolina Becari (loja 4)
▪ Ricardo Faria de O. Junior (loja 5)
▪ Paulo Cesar da Silva (loja 6)
* Sorteio de bonecos Patati Patatá, realizado em 01 de agosto.

Imagens meramente ilustrativas.

Ganhadores da promoção
“Coopercica na sua Cozinha”

Em breve, Drogaria na
loja do Caxambu
Será inaugurada em breve a Drogaria Coopercica na loja 6 (Caxambu). Trata-se de mais um serviço oferecido pela Coopercica, para valorizar a qualidade de vida dos cooperados.
Vai ser a segunda Drogaria da rede Coopercica. A primeira foi
aberta em 8 de outubro do ano passado, na loja 4 (Jd. São Vicente).

Além da comodidade, a nova drogaria oferecerá genéricos, de
vários laboratórios, com preços bem atraentes. Este estabelecimento realizará também aplicação de injetáveis, pois conta com
uma equipe especializada, que inclui uma farmacêutica.

Solidariedade
Colabore com a Campanha

“Criança Solidária 2013”!

A Coopercica está realizando a Campanha “Criança Solidária 2013”, para arrecadação de brinquedos às
crianças carentes de Jundiaí e região. Os donativos serão entregues às entidades cadastradas.
Sua participação nesta campanha é muito importante. Para colaborar, é só doar um brinquedo em bom estado,
em uma das seis lojas Coopercica. A campanha, que começou dia 12 de agosto, será encerrada em 7 de outubro.
Contamos com a sua solidariedade!
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Promoções

Datas

A história do
Dia dos Pais
A primeira comemoração do Dia dos Pais aconteceu
na Babilônia, há mais de 4.000 anos. Um jovem
chamado Elmesu esculpiu em argila um cartão
para seu pai. Porém, só em 1910 que esta data
começou a ser festejada nos Estados Unidos,
graças à americana Sonora Louise Smart Dodd
que realizou uma campanha para homenagear o pai,
William Smart, um veterano da guerra civil que ficou viúvo
quando sua esposa teve o sexto bebê e criou os seis filhos sozinho. Depois de adulta, Dodd percebeu a
força e generosidade do pai. Nada mais justo do que prestar uma homenagem para ele e também para
os outros pais.
Assim, a primeira celebração aconteceu em 19 de junho de 1910, em Washington. A rosa foi escolhida
como a flor oficial do evento. Os pais vivos deviam ser homenageados com rosas vermelhas e os falecidos com
flores brancas. Pouco tempo depois, a comemoração já havia se espalhado por outras cidades americanas.
O pai brasileiro ganhou um dia especial em 16 de agosto de 1953, dia de São Joaquim. Mas, como o
domingo era mais propício para as reuniões de família, a data foi transferida para o segundo domingo de
agosto. Em São Paulo, a data começou a ser festejada em 1955. O Dia dos Pais acabou contagiando todo o
território brasileiro e até hoje é comemorado no segundo domingo de agosto.

Para participar, basta depositar o cupom fiscal (acima de R$ 30,00) nas urnas instaladas nas lojas Coopercica.
Consulte regulamento e boa sorte!

Curiosidades
Tradição oral

Hotel

Entre os ciganos, a figura paterna tem papel de
destaque. Cabe ao pai a decisão final sobre qualquer
atitude dos filhos e é ele quem supervisiona a educação que a mãe dá às crianças. É também o pai quem
se encarrega de ensinar aos meninos as técnicas de
comércio, forma milenar de sobrevivência do povo
cigano. Numa cultura que valoriza a tradição oral, o
pai tem o dever de passar para sua descendência os
conhecimentos adquiridos nas gerações passadas,
como tocar instrumentos musicais (acordeão, violão
e violino), fazer artesanato de cobre e falar a língua
de seu povo, o romanês. Também é ele quem decide
sobre o casamento dos filhos. Namoro? Nem pensar.
Os pais da noiva e do noivo se reúnem e definem o
dote, pago pela família do futuro marido. O poder do
pai sobre os filhos só acaba em caso de casamento
desfeito. Nessa situação, o pai não pode mais ver os
filhos pelos próximos dez anos. O fim do casamento
representa o fim da paternidade.
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De 01 a 31 de agosto, a Coopercica está realizando a campanha promocional “Descanso Paizão”, que irá
contemplar seis cooperados (um por loja) com um final de semana no Hotel Fazenda Vale do Sol. O sorteio
está marcado para o dia 02 de setembro.

Responsabilidades religiosas

Na cultura judaica tradicional, o pai é responsável
pela educação religiosa dos filhos. O destaque fica
para a educação do menino, que, a partir dos 7 anos,
começa a aprender os rituais religiosos.
Com 13 anos, o pai o leva à sinagoga, onde,
depois da cerimônia conhecida como Bar-Mitzva,
o garoto se torna membro efetivo e participante da
comunidade. Nas famílias judaicas, os pais recebem
todo o respeito e obediência dos filhos.

O Hotel Fazenda Vale do Sol fica na estância
hidromineral de Serra Negra, região de montanha da
Serra da Mantiqueira, com um dos melhores climas
do País.
Conta com completa infra-estrutura. Oferece
aos hóspedes muito lazer, como a hidromassagem
“gigante”, 10 piscinas (sendo quatro cobertas e
aquecidas), campos de futebol, mini-arvorismo, tirolesa,
paredão de escaladas, quadras esportivas (tênis, vôlei,
basquete e tamboréu), pista de atletismo e cooper, salões de
jogos, lagos para pesca, entre outras atrações.

Repouso pós-parto

Em algumas tribos indígenas brasileiras, é
costume o pai manter resguardo no lugar da mãe que
deu à luz. São quase dois meses de descanso, com
alimentação leve e abstenção de sexo.
Também para ele são destinados os presentes
dados pelos membros da família. Para essas
sociedades, o pai é o responsável pela existência do
filho.
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Turismo
Expoflora começa
dia 30 de agosto
De 30 de agosto a 29 de setembro, Holambra sedia
a sua tradicional exposição de flores e arranjos,
a Expoflora. O tema deste ano é “Flores, contos
e lendas”, uma viagem ao mundo da imaginação
que promete emocionar os visitantes. Durante a
feira, acontece também a mostra de Paisagismo
e Jardinagem.
Um dos pontos altos é a praça de alimentação,
onde são servidos pratos típicos holandeses, como
pannekoek (panquecas), eisben (joelho de suíno),
stroopwafel (waffel recheado com caramelo de melaço de cana), bloempot (torta holandesa, servida
como vaso de flor) e o sorvete de rosas.

Outras atrações

Danças típicas holandesas: histórias e ritmos
do folclore holandês, coreografados por jovens de
Holambra, a partir das 14h30, nos três palcos.

Chuva de pétalas: os visitantes são recepcionados com 150 kg de pétalas, o equivalente a 18 mil
botões, um verdadeiro espetáculo, que acontece diariamente, às 16h30.
Passeio Turístico: visita aos principais pontos turísticos, como os campos de flores dessa antiga colônia holandesa, com direito a uma parada num moinho
típico holandês.
Compras: venda de flores, plantas ornamentais
e souvenires holandeses (como artesanato, moda e
decoração).
A Expoflora pode ser visitada de sexta, sábado e
domingo, das 9h às 19h. Holambra fica a aproximadamente duas horas de Jundiaí. Crianças até 5 anos
acompanhadas de adulto não pagam ingressos.
Mais informações: www.expoflora.com.br ou
pelo telefone (19) 3802-1499.

Exposição
Obras-primas do
Renascimento, no CCBB
Com 57 obras, a exposição "Mestres do Renascimento: ObrasPrimas Italianas" reúne consagrados artistas como Rafael, Ticiano,
Leonardo da Vinci, Michelangelo e Botticelli.
A mostra, inédita no Brasil, conta com pinturas, esculturas e desenhos
para mostrar aos visitantes o movimento renascentista na Itália, nos
séculos 15 e 16. E acontece no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
até o dia 23 de setembro (2a, 4a, 5a e 6a, das 7h às 23h; sábado e
domingo, das 8h às 23h). A entrada é grátis e o CCBB fica na Rua
Álvares Penteado, 112 – Centro -, próximo ao metrô São Bento.
A exposição está dividida em quatro andares e seis núcleos. No
terceiro andar, o núcleo "Roma" conta com uma obra-prima, que é um
estudo arquitetônico de Michelangelo. Um dos destaques do quarto
andar é "Cristo Benedicente" (Cristo Abençoando), de Rafael. Mais
informações, pelos telefones: (11) 3113-3651 / 3113-3652.
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Fazendo a Feira

Nutrição

AGOSTO

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Cebola

Na Safra

A cebola é o ingrediente para tempero mais
popular do mundo, sendo uma das três
hortaliças mais importantes, ao lado do
tomate e da batata. O mineral selênio está
presente na cebola e ajuda a fortalecer o
sistema imunológico, além de ter ação
antioxidante.
Há três tipos de cebola: amarela (mais
comum e menos ardida), roxa (sabor que
agrada ao paladar brasileiro) e branca
(geralmente comercializada em conserva, por
ser mais picante).

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Cabotiã
Cebola nacional
Cheiro verde
Couve manteiga
Escarola

Laranja Lima
Laranja Pêra
Morango

Curiosidade
Na Antiguidade, os faraós eram enterrados
com cebolas, pois representavam sinal de
eternidade. Já na Idade Média, era usada
como moeda para pagamento de aluguel, e
considerada um bom presente de casamento.

Dicas
Para evitar as lágrimas, antes de picar a
cebola, deixe-a por alguns minutos imersa
num recipiente com água gelada. Isso neutraliza a ação da alicina - substância responsável
pela ardência dos olhos.
Em relação à conservação, mantenha a
cebola fora da geladeira, em local seco e bem
ventilado. É possível armazená-la picada na
geladeira por até 24 horas, em um recipiente
tampado.
É um bom acompanhamento para churrasco e também fica uma delícia cortada em
anéis e empanada. A sopa de cebola, típica
da França, é outra opção bem gostosa.
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Nhoque da fortuna: sorte e prosperidade!
Diz a lenda que um andarilho à procura de comida
bateu à porta de uma família bem humilde na
Itália no dia 29. Como eles só tinham nhoque para
oferecer, dividiram a refeição com o velhinho:
sete bolinhas para cada um. Esse idoso era
São Pantaleão que, em agradecimento ao gesto
bondoso, colocou moedas de ouro debaixo dos
pratos. Por isso, virou tradição comer nhoque
todo dia 29.
A simpatia é simples: coloca-se uma nota de
qualquer valor sob o prato com nhoque. Pode ser
dólar, real ou qualquer moeda estrangeira. Em
seguida fique de pé e concentre-se para iniciar o
ritual. No prato, separe sete nhoques e coma um a
um. Para cada nhoque, faça um pedido diferente.
Depois, sente-se e saboreie o restante do prato.
O dinheiro colocado sob o prato deve ficar
guardado até o próximo dia 29, para garantir a
fartura. Outros dizem que deve ser dado a alguém
que necessite ou usado no mês seguinte, quando a
simpatia é repetida para assegurar fartura.

Supertições à parte, o nhoque é um prato de
origem italiana - preparado com batata e farinha
de trigo -, nutritivo e apreciado em diversos países.
Geralmente, é servido com molho ao sugo ou à
bolonhesa e queijo ralado.

Doce conforto

O pão de ló ou “pandeló” é um bolo clássico
português que leva ovos, açúcar e farinha. Segundo
a tradição portuguesa, ele derrete na boca, encanta a
todos e por isso era oferecido aos doentes com votos
de saúde e também representava um sinal
de conforto às pessoas de luto (nesse
caso, embrulhado em cetim preto).
O escritor Câmara Cascudo
registrou
no
Dicionário
do
Folclore Brasileiro que o pão de
ló ficou conhecido como o bolo
do enforcado, pois era oferecido
no momento em que os condenados
iam para a forca, junto com um copo de
vinho.

Pão deve ser mantido na dieta
O pão ainda é visto como “vilão”, especialmente durante as dietas. Apesar das
calorias, ele também é uma ótima fonte de nutrientes. Fornece proteínas e minerais.
Ainda possui cálcio, ferro e grande quantidade de vitaminas e fibras.
Apesar dos benefícios, o pão é realmente calórico e por isso deve ser consumido com
moderação, mas não cortado da dieta. Os nutricionistas consideram o pão integral a melhor
opção.
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Reflexão

Storytelling

O que você faria se hoje fosse
o último dia da sua vida?

* Por Steve Jobs
“Quando eu tinha 17 anos, li uma mensagem que sugeria para cada um viver como se fosse o
último dia e dizia que, algum dia, provavelmente, você iria acertar.
Aquilo me impressionou e passei os últimos 33 anos olhando para o espelho a cada manhã e me
questionando se hoje fosse o último dia da minha vida, o que eu iria fazer.
Lembrar da morte foi a ferramenta mais importante que encontrei para fazer grandes escolhas na
vida. Afinal, quase tudo – o orgulho, o medo e a vaidade – some, ficando apenas o que é realmente
importante.
Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira para evitar a armadilha de achar que você tem
algo a perder. Você já está nu. Não há razão para deixar de seguir seu coração.
Ninguém quer morrer. Nem as pessoas que sonham em ir para o Céu. Entretanto, a morte é o
nosso destino. Ninguém nunca escapou dela. A morte provavelmente é a melhor invenção da vida. É
o agente propulsor das mudanças.
Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de uma outra pessoa. Não deixe o
ruído da opinião alheia sufocar sua voz interior. E o mais importante: tenha coragem de seguir seu
coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer ser. O restante é
secundário.
Quando eu era jovem, havia uma maravilhosa publicação chamada “The Whole Earth Catalog”
(O Catálogo de Toda a Terra), que era uma das bíblias da minha geração. Foi criada por Stewart
Brand, que deu um toque poético à publicação. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores
pessoais e da editoração eletrônica. Até então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e
câmeras polaróides.
Stewart tinha ideias brilhantes. Ele e sua equipe publicaram várias edições do “The Whole Earth
Catalog”. Quando cumpriu seu papel, publicou uma edição final, em meados dos anos 70. Na
contracapa dessa última edição, havia uma fotografia do amanhecer em uma estradinha de terra e
embaixo dela estava escrito: Stay Hungry. Stay Foolish. Este é o meu conselho: sempre tenha fome
de novos conhecimentos. Não importa a posição, os títulos ou se somos autoridade ou referência em
determinada área. Devemos prosseguir esta busca incessante por toda a nossa vida. E eu sempre
desejo isso pra mim.
E não se esqueça: a humildade é um aspecto essencial nessa busca. Muita gente tem medo de se
expor e admitir que não domina determinado assunto. Não existe forma melhor para adquirir novos
conhecimentos do que a troca de informações e experiências em uma conversa desarmada.

Vai passar!
Pode acreditar, a nuvem negra que de repente aparece na nossa vida e insiste em ficar ... Vai
passar!
Em seu lugar, surgirão nuvens claras, que deixarão os raios de sol penetrar e os dias
serão muito iluminados, coloridos, brilhantes, lindos de se admirar.
A vida tem obstáculos. É preciso aprender a viver, para superar as
dificuldades. Pode acreditar, os problemas, a amargura, a solidão, as dores,
as frustrações, as injustiças, a saudade de quem está longe ou se foi e
as lágrimas derramadas por tudo isso: passarão!
A tristeza vai desaparecer dos corações feridos. A alegria e a paz
reinarão!
Só precisa ter paciência. As mudanças nem sempre acontecem
quando se deseja. Tem que ser sábio e aprender a esperar. Não
digo para cruzar os braços e ficar impassível. É claro que
precisa agir na hora certa, com bom senso, perseverança,
otimismo e muita fé.
Acredite que é possível. O mundo não está contra você! As
nuvens negras são lições que ficam e provocam mudanças
interiores, fundamentais para o crescimento.
Assim, cada um deve fazer a sua parte. O melhor que
puder, sem esmorecimento e confiando no Criador.
Aproveitando cada segundo, pois tudo passará,
menos Ele!

Para refletir
“Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro amanhã.
Portanto, hoje é o Dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver”. Dalai Lama
“A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento”.
Einstein

Conclusão: não desperdice seu tempo e tenha fome de conhecimento!
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Culinária
F IC H A 1 3 3

Nhoque da Sorte

Torta de Morango Especial

Ingredientes

Ingredientes da Massa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 kg de batatas
2 colheres (sopa) de manteiga
2 ovos
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
sal a gosto
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de azeite
molho ao sugo
parmesão ralado para acompanhar

Modo de preparo
Em uma panela com água e uma pitada de sal, cozinhe as
batatas com casca. Escorra e retire a casca. Passe pelo
espremedor, ainda quente. Deixe esfriar. Acrescente ao
purê a manteiga, os ovos, o queijo ralado, sal a gosto e,
aos poucos, a farinha de trigo. Sobre uma superfície lisa e
enfarinhada faça cordões com a massa, com cerca de 2cm
de espessura e corte em pedaços de 3cm. Marque cada
nhoque com os dentes de um garfo. Cozinhe os nhoques,
aos poucos, em bastante água fervente com sal e um fio
de óleo. Assim que subirem à superfície retire com uma
escumadeira e coloque num escorredor. Depois transfira
todos para um refratário, regue com o azeite e sirva com
molho ao sugo e parmesão ralado.

Bolo Pão de Ló
Ingredientes
•
•
•
•
•

6 gemas
6 claras
6 colheres (sopa) de açúcar
5 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo
Bata as claras em neve até ficar em ponto de suspiro.
Acrescente as gemas, uma a uma, batendo sempre. Coloque aos poucos o açúcar peneirado e continue batendo
até formar um creme esbranquiçado. Desligue a batedeira. Peneire a farinha de trigo e acrescente à massa, aos
poucos, misturando delicadamente. Por último, acrescente
o fermento em pó e misture. Leve para assar em forma untada e enfarinhada, em forno médio preaquecido.

1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 gema batida
100g de manteiga sem sal
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó

Recheio
•
•
•
•

700ml de leite
3 colheres (sopa) de amido de milho
2 gemas peneiradas
1 e 1/2 lata de leite condensado

Cobertura
•
•

1 e 1/2 caixa de morangos maduros
1 caixinha de gelatina em pó sabor morango

Modo de preparo
Massa: Coloque a farinha de trigo em um recipiente, acrescente a gema batida, a manteiga, o açúcar e o fermento
em pó. Misture muito, até a massa ficar homogênea e lisa.
Em um refratário, disponha a massa cobrindo também as
laterais. Leve ao forno por 20 minutos aproximadamente
até ficar levemente dourada nos lados. Reserve.
Recheio: Dissolva o amido de milho em um pouco do leite,
transfira para uma panela e acrescente o restante do leite,
as gemas peneiradas e o leite condensado. Misture tudo
e mexa até engrossar e formar um creme. Deixe esfriar e
espalhe na assadeira sobre a massa já assada.
Cobertura: lave bem os morangos, seque e corte-os ao
meio no sentido horizontal. Coloque os morangos um ao
lado do outro até cobrir todo o creme.
Gelatina: dissolva a gelatina conforme instruções da embalagem e leve à geladeira até ficar na consistência quase
firme, mas ainda um pouquinho mole. Depois coloque a gelatina, aos poucos, em cima da torta deixando os morangos
totalmente cobertos com a gelatina. Coloque novamente
para gelar até a gelatina endurecer. Sirva gelada.

Foto ilustrativa
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