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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
Rua Maria José Rodrigues, 90
Jd. Santa Lúcia - Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

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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Bem-Estar
Sorrir ajuda a
melhorar a vida!
Acaba de ser descoberto que um sorriso no rosto ajuda o indivíduo a
resolver um problema; deixa as pessoas até mais bonitas e felizes. E não
é só isso. Acompanhe.

Sorrir ajuda a ser mais criativo

Pesquisa realizada por cientistas americanos detectou que os participantes
que sorriram enquanto participavam de um teste mostraram uma capacidade
maior de ver uma floresta inteira, ao invés de apenas algumas árvores. Isso
acontece porque quando as pessoas estão nervosas ou estressadas acabam
se “travando” e não conseguem relaxar e prestar atenção às ideias criativas,
que habitam a nossa consciência.

Sorrir melhora o bom humor

Para melhorar seu humor, você precisa sorrir de verdade. Para isso, precisa ter bons pensamentos. A conclusão é de
uma pesquisa da Universidade Estadual de Michigan (EUA), que avaliou o desempenho e humor dos funcionários que
distribuíam falsos sorrisos para os clientes e de outros que espalhavam sorrisos sinceros. Como já se esperava, quem
sorria de verdade era mais bem humorado. E trabalhava melhor.

Sorrir para desconhecidos faz bem

Pesquisadores da Universidade de Purdue, em Indiana (EUA), pediram aos voluntários para passearem por
um trecho movimentado da universidade. Durante o trajeto, uma das voluntárias sorria aleatoriamente para alguns
transeuntes, olhava para os olhos de outros ou simplesmente lançava olhares distantes, como se não visse ninguém.
Na sequência, os participantes preenchiam um questionário. Quem tinha recebido o sorriso da desconhecida, se sentia
mais conectado e menos solitário que os outros.

Sorrir até previne assaltos!

O FBI (Agência de Investigação Americana) está de prova. Em um ano, foi possível reduzir pela metade o número de
assaltos aos bancos em Seattle (EUA), após ser usada a tática de incentivar os seguranças a sorrirem para os clientes.
Segundo o FBI, quanto mais gentileza, maior a chance de um assaltante desistir do ato criminoso.

“O bom humor, a risada e a alegria
recuperam a saúde e trazem vida longa”.
Dr. Dráuzio Varela

Brasil é um país feliz
“Na média, o Brasil é um país feliz“, revelou Jorge Oishi, doutor em Estatística da Universidade
Federal de São Carlos (Ufscar), que coordenou uma pesquisa sobre Felicidade.
De onde vem essa felicidade? Confira as respostas dos entrevistados.
“Os brasileiros vivem mais o presente, curtem a vida e não se preocupam tanto com o futuro".
“A felicidade está em mim, está em você, está em todos. É só a gente querer ser feliz”.
“Estar em paz comigo mesma é o que me faz mais feliz".
“A fórmula da felicidade é muito amor".
Para Oishi, a felicidade contagia. “Quando vejo alguém feliz, me sinto bem. Embora a desgraça exista, temos que
deixar a felicidade fluir”, concluiu.
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Loja 5

Pesquisa

Chocolate é
consumido por 75%
dos brasileiros
Mais conforto e facilidades
aos cooperados
Ampla, moderna e funcional. Assim podem ser definidas as novas
instalações da loja 5, de Campo Limpo Paulista. A nova loja fica na
Rua Maria José Rodrigues, 90, no Jd. Santa Lúcia.
A reinauguração da quinta unidade da rede Coopercica aconteceu no dia
01 de novembro. Esta loja foi inaugurada em 2008, mas, em função do seu
crescimento, houve a necessidade da mudança de prédio, tornando-a mais
ampla, moderna e confortável, mantendo sempre os preços competitivos e
a qualidade dos produtos e serviços que os cooperados conhecem.
A nova loja tem 1.300 m2 de área de venda, onde estão sendo
comercializados mais de 19 mil itens de produtos. Conta com 10 checkouts, amplo estacionamento, depósito com porta palet, refeitório, auditório e
uma área de lazer exclusiva para os colaboradores.

A pesquisa também revelou que, depois da Páscoa, o inverno, o Natal e o Dia dos Namorados são os períodos
em que o consumo aumenta: 23%, 16% e 11%, respectivamente. Além disso, as classes A e B são as que
consomem mais o produto. O sabor ao leite é o mais procurado, com 58% da preferência dos consumidores.

Promoções

Descarte seu lixo eletrônico
nas lojas Coopercica

Até o dia 30 de dezembro, os cooperados podem participar da promoção Coopercica & Avec:
“Refresco em Pó Mid/Fit”, que irá contemplar seis participantes (um por loja) com Climatizadores de
Ar Electrolux. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 10 horas, nas seis lojas.
Para participar, na compra de cinco Refrescos Mid ou Fit (sabores), o cooperado deverá apresentar
o cupom fiscal e retirar um cupom de sorteio, que deverá ser preenchido e depositado na urna desta
promoção. Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!

COOPERCICA

Imagens meramente ilustrativas.

Ecoplaneta

Coopercica & Avec:
“Refresco em Pó Mid/Fit”

As lojas Coopercica estão recebendo aparelhos eletrônicos obsoletos, como computadores, telefones (comuns e celulares), impressoras e TVs. Essa sucata eletrônica não pode ser descartada no lixo orgânico porque é
nociva ao meio ambiente e geralmente possui metais pesados e elementos de difícil degradação, como chumbo,
mercúrio, lítio, cromo e fósforo, que podem contaminar o solo, a água e até o ar (sua fumaça é tóxica)!
Trata-se de mais uma campanha educativa da Coopercica, desta vez com a empresa Reciclo Eletrônicos.
Aproveite a oportunidade para descartar corretamente seu lixo eletrônico, nas caixas coletoras, instaladas nas
lojas.
Faça sua parte!
Mais informações, no site www.recicloeletronicos.com.br ou pelo telefone 4581-1602.
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Foi o que constatou uma pesquisa do Ibope encomendada pela Abicab (Associação Brasileira da Indústria
de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados). O estudo mostrou que a guloseima é consumida
por três quartos da população, sendo que 35% dos consumidores não trocam o chocolate por nenhum
alimento ou bebida.

Concorra a Chopeiras Art Chopp
A Coopercica irá sortear seis Choperias Art Chopp (uma por loja), no dia 31 de dezembro, às
10 horas. Para participar, na compra de duas unidades de produtos da linha Santa Helena, até o dia
30 dezembro, apresente seu cupom fiscal, retire um cupom de sorteio, que deverá ser preenchido
e depositado na urna desta promoção. A quantidade de produtos não é cumulativa para efeito de
retirada de cupons. Consulte regulamento nas lojas e boa sorte !!!

COOPERCICA
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Sorteios

Boas Festas

Imagens meramente ilustrativas.

Ganhadores da promoção
“Limpeza Plush”
■ Vitória Di Niro (loja 1)
■ Juvanil Pereira Rosa (loja 2)
■ Mário de Oliveira (loja 3)
■ Luciana de Moraes (loja 4)
■ Edivalda Santana Pereira (loja 5)
■ Teresa Cardoso Silva (loja 6)

Durante o mês de dezembro, a Coopercica estará sorteando diariamente 6 cestas de Natal Agro
Fraternidade (uma por loja), totalizando 180 contemplados. Além deste prêmio, cada cesta virá com
um ingresso do parque aquático Wet’n Wild. Para participar, nas compras acima de R$30,00, basta
depositar seu cupom fiscal na urna desta campanha. Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!!!!

Cesta Fraternidade

* Sorteio dos ganhadores de máquinas de lavar Brastemp,
realizado em 31 de outubro.

Contemplados com vale-compras
Presentes & Utilidades
■ Ailton Leardini (loja 1)
■ Claudionora Silveira V. Diniz (loja 2)
■ Cristiane Faria H. Montagnana (loja 3)
■ Emília Cristina Garcia (loja 4)
■ Francisco Cesário da Silva (loja 5)
■ Rene Francisco Keller (loja 6)
* Sorteio de vale-compras, realizado em 01 de novembro.

Campanha
Faça uma boa ação: participe do
“Natal sem Fome”!
Até o dia 24 de dezembro você pode fazer uma boa ação, participando
da campanha beneficente “Natal sem Fome”, promovida pela Coopercica.
Para participar, basta doar, em qualquer loja, um quilo de alimento não
perecível. Com este gesto, você estará ajudando às famílias carentes de
Jundiaí e região.
Os donativos serão entregues às entidades beneficentes cadastradas: Cáritas Diocesana (lojas 1 e 3), Vicentinos Eloy Chaves (loja
2), Paróquia Santa Rita de Cássia (loja 4), Fundo Social de Campo
Limpo Paulista (loja 5) e Paróquia Senhor Bom Jesus (loja 6).
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Coopercica vai sortear 180 cestas de Natal

COOPERCICA

1 panettone de frutas
1 espumante branco
1 vinho tinto suave
1 queijo Polenguinho (2 unids)
1 ameixa seca importada
1 amendoim japonês
1 azeitona verde importada
1 pacote de balas de frutas
1 biscoito aperitivo para canapés
1 biscoito recheado sabores
1 biscoito waffer sabores
1 cereal coberto com chocolate
1 doce de leite cremoso (saches)
1 flan sabores fácil preparo
1 lentilha seca
1 macarrão c/ vegetais tricolori
1 maionese tradicional
1 manjar de coco
1 molho de tomate c/ manjericão
1 pacote de palitos c/ chocolate
1 salgadinho aperitivo “snacks”
1 suco de uva faz 4 litros
2 torrones c/ amendoim
1 pacote de uvas passas s/ sementes
1 embalagem p/ sacola Palavras
1 sacola shopping Big Palavras

Presenteie com Cestas de Natal Agro
A Coopercica está comercializando uma variedade de cestas de Natal Agro, sendo que todas
vêm com um ou mais ingressos do parque aquático Wet’Wild. Confira as opções de cestas.
Prosperidade: 44 itens – 4 ingressos do Wet’n Wild
Amor: 35 itens – 2 ingressos do Wet’n Wild
Carinho: 34 itens – 1 ingresso do Wet’n Wild
Felicidade: 30 itens – 1 ingresso do Wet’n Wild
Fraternidade: 27 itens – 1 ingresso do Wet’n Wild
Amizade: 23 itens – 1 ingresso do Wet’n Wild
Paz: 18 itens – 1 ingresso do Wet’n Wild

COOPERCICA
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Imagens meramente ilustrativas.

Boas Compras!!!
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Presenteie com produtos do setor
de “Presentes & Utilidades”
Muitas opções de presentes de Natal, como artigos
para a decoração da casa, utilidades domésticas,
churrasqueiras e completa linha de plásticos.
Nas compras acima de R$150, parcele em até 6 vezes
suas compras, nos cartões Visa, Mastercard e Finamax!

COOPERCICA
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Boas Compras
Use bolsa térmica!
Com a chegada do calor, traga uma bolsa térmica para acondicionar os
produtos de geladeira e também os congelados. Essa sugestão ajuda a
preservar a qualidade e os nutrientes das mercadorias adquiridas.
Procure deixar por último as compras de produtos resfriados e congelados. E,
se possível, vá direto para casa. Não é aconselhável que os produtos fiquem muito
tempo no carro, ainda mais agora que as temperaturas subiram.

Dicas

▪ Durante as compras, evite colocar por cima dos alimentos os artigos de limpeza.
▪ Confira sempre o prazo de validade.
▪ Leia os rótulos, para saber exatamente a composição do produto e também as orientações de uso.
▪ Os alimentos de origem animal, como leite, derivados e carnes, devem apresentar o selo de Inspeção.
▪ Não se deve consumir mais de dois gramas de gordura trans por dia, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde.

Trânsito
Confira os locais com o “Super-Radar”
No dia 04 de novembro passado, entrou em funcionamento em Jundiaí o "Super-Radar”, que flagra motoristas
que passam no sinal vermelho, que param sobre a faixa de pedestre, realizam conversão proibida e, claro, passam do limite de velocidade. Confira os locais, onde foram instalados esses radares.

■ Rua Vigário J.J. Rodrigues/Rua José do Patrocínio,
■ Av. Frederico Ozanan/Av. Angelo Corradini (Vulcabras)
■ Av. União dos Ferroviários/ Av. Antônio Segre (Sesão)
■ Rua José do Patrocínio/Av. Dr. Cavalcanti
■ Vd. Sperandio Pelliciari/Av. Antônio Frederico Ozanan
■ Rod. Ver. Geraldo Dias/ Av. Antônio Frederico Ozanan
■ Av. Manoela Lacerda de Vergueiro
■ Rua José do Patrocínio
■ Av. União dos Ferroviários
■ Av. União dos Ferroviários/Av. Nove de Julho
■ Av. União dos Ferroviários/Rua Barão do Rio Branco
■ Av. Jundiaí/ Rua Senador Cesar de Lacerda Vergueiro
■ Av. Nove de Julho/Av. Prefeito Luiz Latorre

12

■ Av. São João/Av. Antônio Frederico Ozanan
■ Av. Jundiaí/Av. Carlos Salles Bloch
■ Rua Vigário J.J. Rodrigues/Av. Odil Campos de Saes
■ Rua Tiradentes/Av. Antônio Frederico Ozanan
■ Av. Nove de Julho/Rua Eduardo Tomanik
■ Av. Dr. Olavo Guimarães/Rua Emile Pilon
■ Rua Petronilha Antunes/Av. Jundiaí (Terminal Central)
■ Rua Bom Jesus de Pirapora/Rua Messina
■ Rua Baronesa do Japi/Rua Barão do Triunfo
■ Rua Dr. Torres Neves/Rua Rangel Pestana
■ Av. Antônio Frederico Ozanan sob Vd. Gal. Euclides
Figueiredo
■ Av. dos Imigrantes

COOPERCICA

COOPERCICA
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Fazendo a Feira

DEZEMBRO

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.

Pêssego

Como planejar
uma ceia gostosa
e sem estresse!

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Cenoura
Chuchu
Milho verde

Abacaxi Pérola
Coco Verde
Laranja Pêra
Manga Tommy
Melancia
Melão
Pêssego nacional

É rico em fibras, que ajudam a prevenir
doenças cardiovasculares e também em
potássio, manganês, niacina, vitaminas C e
E (substâncias antioxidantes), que evitam
infecções.
Como Escolher
A fruta deve estar firme, mas não dura. A
casca verde costuma indicar que o pêssego não
amadureceu bem. Evite comprar aqueles que
têm manchas, cortes ou outras lesões visíveis
na casca.
O tamanho não é indicador de sua
qualidade. Nem sempre o de maior tamanho é
o mais saboroso. Agora é a melhor época para
comprá-lo.

Como Conservar e servir
Guarde os pêssegos que ainda não estão
totalmente maduros em local fresco e seco,
envolvidos individualmente em folhas de papel.
Os que estão maduros devem ser guardados na
geladeira, sem lavar.
A melhor forma de aproveitar os seus
nutrientes é consumi-lo ao natural. Fresco
ou em calda, pode ser usado em saladas de
frutas. Pêssegos em calda podem acompanhar
assados de porco, como lombo, pernil ou
tender. E pode ser usado também no preparo
de geleias, compotas e tortas de frutas.
Curiosidades

O pêssego surgiu na China. Os espanhóis
foram os primeiros a trazê-lo para as Américas,
introduzindo-o na Flórida, então domínio da
Espanha, em 1513. No Brasil, chegou em
1532, mas o cultivo comercial só começou na
década de 1970.
O tipo Ouromel ou Pingo de Ouro tem polpa
amarela e é o mais indicado para o consumo
ao natural. Já o Real, de polpa amarela e caroço
preso, é apropriado para fazer compotas.
Feito com polpa de pêssego e prosseco
(espumante italiano), o Bellini é um coquetel
clássico.
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É preciso planejar a ceia de Natal, para não sobrecarregar ninguém no dia 24. O primeiro passo é saber,
com antecedência, o número de convidados. Só assim é possível fazer as compras com antecedência,
para não se estressar nas filas e no estacionamento.
Não se esqueça de comprar tira-gostos. Como a ceia é servida tarde, petiscos como castanhas, nozes, pistache
e damasco não podem faltar. Queijos e patês também são opções gostosas e que agradam os convidados.
O gelo é outro item importante. Afinal, refrigerante e cerveja “quentes” acabam com a fama de qualquer festa.
Uma dica é usar uma caixa de isopor ou um cooler para resfriar as bebidas separadamente.
O mais importante é dividir as tarefas ao longo do dia. Por exemplo, na parte da manhã lave as frutas e
verduras, prepare as saladas (como maionese e salpicão) e cuide da decoração. À tarde, é hora de fazer o arroz
e os acompanhamentos, colocar as bebidas para gelar e assar as carnes. À noite, aqueça os alimentos, cozinhe
a massa, prepare as saladas de folhas e monte as bandejas com os petiscos.

Dicas de pratos saudáveis
▪ É possível reduzir as calorias, sem se privar dos pratos típicos. Uma fatia média de lombo assado tem cerca
de 210 calorias e 6,4 gramas de gordura. A mesma quantidade de peru assado possui 163 cal e 5,7 g de gordura.
Peixes também podem ser servidos na ceia.
▪ Inclua o romã, pois suas propriedades antioxidantes previnem o envelhecimento das células. Já as nozes
ajudam na diminuição do colesterol ruim e a lentilha cozida tem grande quantidade de fibras para a melhoria da
função intestinal.
▪ A ceia pode ser saborosa até para quem tem restrições alimentares. Intolerantes ao glúten e à lactose podem
consumir frutas, verduras, legumes, ovos, carnes e oleaginosas como nozes, castanhas e amêndoas, além de
produtos industrializados isentos de glúten e com baixo teor de lactose.
▪ Para evitar os doces, há uma variedade de sobremesas light
e diet, que são saborosas como sorvetes, panetones e
gelatinas.
▪ Abuse das frutas da época. Além de
saborosas, estão com preços bem acessíveis.

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

Velho pinheiro torto
Butão troca crescimento econômico
por Felicidade Interna Bruta!
Existe um país, pouco maior que o estado do Rio de Janeiro, aonde a televisão só chegou em 1999, e que
ficou conhecido na mídia por priorizar a felicidade do povo. Este lugar é o Butão, um país asiático, situado na
Cordilheira do Himalaia, entre a China e a Índia.
Em 1972, um reizinho de 17 anos que acabava de assumir o trono, revolucionou o país “decretando” que o
Produto Interno Bruto (PIB) não era mais importante que a Felicidade Interna Bruta (FIB). Era Sua Majestade
Jigme Singye Wangchuck, que, apesar de adolescente, revolucionou aquele país por acreditar que as
necessidades humanas são mais importantes do que as materiais. Para supri-las, o conceito da FIB prega quatro
diretrizes: desenvolvimento econômico sustentável, preservação da cultura, conservação do meio ambiente e boa
administração.
A Felicidade Interna Bruta não é uma lei, mas um ideal que vem norteando as decisões do governo, nos
últimos 30 anos. A exportação de madeira poderia encher os cofres públicos, mas, seguindo a filosofia da FIB,
estipulou-se que 60% do território permanecesse coberto por florestas originais. De onde tirar dinheiro, então?
De uma carta na manga, ou melhor, do Himalaia. O Butão é favorecido por rios que nascem nas montanhas. A
geração de energia hidrelétrica tornou-se um poderoso engenho de crescimento econômico, e sem desalojar
pessoas nem danificar o ambiente.
Por sinal, suas paisagens e fauna exuberantes (com direito a tigres, elefantes, rinocerontes e pandas) fazem
do Butão um dos países mais bonitos do mundo, chamado de “último éden” ou “Shangri-lá da vida real”, numa
referência ao paraíso inventado pelo romancista inglês James Hilton em seu livro Horizonte Perdido (1933).
Com tanta beleza natural, o país poderia ser um dos maiores pólos turísticos do mundo. Porém, o turismo é
limitado para não prejudicar a cultura nem o meio ambiente. Por exemplo: em 2005, enquanto o Butão recebeu
13 mil turistas, Porto Seguro (BA), recebeu cerca de 1 milhão.
Outra medida que “feriu” os cofres públicos em nome da FIB aconteceu em 2004, quando o Butão tornouse o primeiro país a banir o cigarro. A venda do tabaco virou crime, a fim de proteger as gerações do seu efeito
devastador. Infelizmente, acabou sendo criado um mercado negro, mas o governo acredita que, restringindo
a oferta, ajuda as pessoas a parar de fumar. E, com isso, o país abriu mão de uma fonte de receita garantida.
Os cigarros fazem parte do setor de demanda inelástica, aquele em que a procura não cai com o aumento do
preço. Mesmo que o preço aumente, as pessoas não deixam de fumar. Ou seja, a indústria do tabaco é um ótimo
negócio, mas segundo a Felicidade Interna Bruta, o bem-estar vem antes do dinheiro!
*Apesar de ser considerado um dos mais pobres do mundo, o Butão figura entre os 10 países mais
felizes, tem fome zero, analfabetismo zero e índices de violência insignificantes.
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Diante de um velho pinheiro envergado pelo tempo, um sábio ofereceu um prêmio para a pessoa
que conseguisse enxergar a árvore na posição reta. Os candidatos se aproximaram e ficaram
pensando no desafio: como poderiam ver a árvore de outra maneira; afinal, ela estava arqueada!
O tempo passou e ninguém ganhou a recompensa. O sábio explicou que bastava olhar para
ela e descobrir que aquela envergadura era sua posição correta. Só isso!
E acrescentou: “Se tentar endireitá-la, ela pode rachar e até morrer. Por isso é mais
importante vê-la como ela é”.
Com as pessoas é a mesma coisa. Elas querem modificar as outras, para que pensem
igual, para que tenham as mesmas expectativas. E esperam que o outro realize os seus
sonhos. Mas, nem sempre, ele pode oferecer aquilo que você quer. Então, ao criar expectativas
que não estão ao alcance do outro, os indivíduos sofrem!
Por que as pessoas querem consertar aquilo que acham estar errado? Procure visualizar
as pessoas como elas realmente são. Assim, muito sofrimento seria poupado. Muitos
problemas deixariam de existir, sem mágoas, sem brigas, sem ressentimentos.
Os pais sofreriam menos com os seus filhos, pois, aceitando-os como são, não colocariam
as próprias expectativas na vida dos mesmos, gerando seres frustrados e rebeldes.
Pare de imaginar como elas deveriam ser ou tentar consertá-las. O torto pode ser a
melhor forma de uma árvore crescer. Não crie mais dificuldades no seu relacionamento.
E para terminar, descubra em seu interior as possibilidades, coisas que você ainda
não fez, mas pode realizá-las.
Pode ser que sua árvore seja torta aos olhos dos outros, mas pode ser a mais frutífera,
a mais bonita e a mais perfumada para você.
Olhe para você, acredite no seu potencial e pare de ver defeitos nos outros.

Para refletir
“Trate as pessoas como elas devem ser tratadas e ajude-as a se tornar o que são
capazes de ser”.
Goethe

Nas suas compras, troque
as sacolas plásticas por
caixas de papelão.
A natureza agradece.
COOPERCICA
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Carpaccio de Abacaxi e Tender
Ingredientes - Carpaccio
•
1 abacaxi maduro descascado
•
1 Mini Tender Sadia cortado em fatias
Molho
•
2 colheres (sopa) de suco de limão
•
1/2 xícara (chá) de suco de abacaxi
•
1 colher (sopa) de molho inglês
•
1 colher de (sopa) de mostarda
•
sal a gosto
•
pimenta-do-reino preta a gosto moída na hora
•
1/2 xícara de (chá) de azeite de oliva
•
queijo parmesão a gosto em lascas
Modo de preparo - Carpaccio
Embale o abacaxi em plástico filme e leve ao freezer por
cerca de 5 horas. Com uma faca elétrica, corte-o em fatias
bem finas.
Molho
Numa vasilha, misture os sucos de limão e de abacaxi, o
molho inglês, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Aos
poucos, acrescente o azeite, batendo até obter um molho
cremoso. Em um prato, coloque uma fatia de abacaxi e
coloque por cima duas fatias de tender, levemente dobradas
ao meio. Sirva como entrada, acompanhado do molho e de
parmesão. Rende 20 porções.

Arroz Marrom com Castanha-do-Pará
Ingredientes
•
2 colheres (sopa) de Qualy Cremosa
•
1/2 cebola cortada em cubos pequenos
•
1 xícara (chá) de castanha-do-pará picada grosseiramente
•
2 xícaras (chá) de arroz branco cru lavado e escorrido
•
1 colher (café) de sal
•
4 xícaras (chá) de caldo de carne quente
Modo de preparo
Numa panela, aqueça a Qualy e frite a cebola até começar
a pegar no fundo da panela. Junte metade das castanhas,
o arroz e misture bem. Tempere com sal, junte o caldo e
quando começar a levantar fervura abaixe o fogo e deixe
a panela semi tampada. Cozinhe até a água secar completamente e deixe descansar por 5 minutos. Junte o restante
das castanhas, misture bem e sirva em seguida, acompanhando carnes assadas. Toque especial: se utilizar o caldo
de carne industrializado, não coloque sal na receita, pois
ele já vem salgado.

Peru Recheado com
Farofa de Banana-da-Terra
Ingredientes - Peru
•
1 embalagem de Peru Temperado
Congelado Sadia 3.5kg
Recheio
•
1 embalagem de Bacon Sadia 140g
•
6 colheres (sopa) de Qualy Cremosa
•
2 cebolas picadas em cubos pequenos
•
sal a gosto
•
pimenta-do-reino preta a gosto moída na hora
•
8 bananas-da-terra maduras em rodelas médias
•
2 xícaras (chá) de farinha de mandioca
•
1/2 maço de salsa picado
Molho
•
1/2 xícara (chá) de licor de laranja (Cointreau)
•
1/2 colher (sopa) de Qualy Cremosa
•
1/2 colher (sopa) de farinha de trigo
Modo de preparo - Peru
Descongele o peru de acordo com as orientações da embalagem e retire o saquinho de miúdos. Preaqueça o forno em
temperatura média alta (210 ºC).
Recheio
Numa panela com água e sal, cozinhe a moela por 20 minutos, ou até ela ficar macia. Corte a moela, o fígado e o
coração em pequenos pedaços e reserve. Em outra panela,
frite o bacon em sua própria gordura, derreta a margarina e
junte as cebolas até ficarem transparentes. Acrescente os
miúdos e tempere com sal e pimenta. Junte as bananas-da-terra, a farinha de mandioca e misture bem. Desligue o
fogo e polvilhe a salsa. Numa assadeira, acomode o peru e
preencha a cavidade da ave com metade do recheio. Feche
a abertura, unindo as extremidades da pele com palitos. Feche com barbante, fazendo um movimento de zigue-zague
para unir os palitos e prender bem. Una as coxas, cruzando-as e amarrando com barbante. Reserve o restante do
recheio para decorar a travessa em que for servir. Cubra o
peru com papel-alumínio e leve para assar por aproximadamente 1 hora. Retire o papel-alumínio e volte o peru ao
forno até o termômetro pular (cerca de 1 hora e 30 minutos). Durante esse tempo, pincele a ave com margarina a
cada 20 minutos. Quando estiver assado, transfira-o para a
travessa em que for servir.
Molho
Coloque a assadeira sobre a chama do fogão e espere o
caldo e a gordura liberados durante o cozimento ferver.
Acrescente 1 xícara (chá) de água quente e o licor de laranja. Raspe bem o fundo da assadeira, para soltar as crostas
que se formaram durante o cozimento. Numa vasilha, prepare uma pasta com a margarina e a farinha de trigo e coloque no molho da assadeira, aos poucos, mexendo bem.
Ferva até obter uma textura aveludada. Passe o molho por
uma peneira e coloque em uma molheira. Sirva acompanhando o peru.

Receitas Sadia
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