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Lojas Coopercica
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
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Av. da Saudade, 351
Jd. Guanciale
Campo Limpo Pta.
Fone: 4038-2556

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666
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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 e 4 - 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
Lojas 5 - 2ª a 6ª: 8h às 22h;
sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
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Saúde

Dengue: afaste o mosquito da sua casa!
O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti, um mosquito diurno
que se multiplica em depósitos de água parada acumulada nos quintais e dentro das casas.
Sintomas
Nos adultos, a primeira manifestação da
dengue “clássica” é a febre alta (39º a 40º) associada à dor de cabeça, dores musculares,
nas juntas, atrás dos olhos, vermelhidão no
corpo e coceira. Num período
de 3 a 7 dias, a temperatura
começa a cair e os sintomas geralmente regridem, mas pode persistir
um quadro de fraqueza.
Nas crianças, o sintoma inicial também é a
febre alta, sonolência,
inapetência, vômitos e
diarreia.
Já a do tipo hemorrágico também provoca
febre. Só que depois do
terceiro dia, quando ela
começa a ceder, aparecem sinais de
hemorragia,
como sangramento nasal
e gengival.
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Tratamento
O diagnóstico 100% seguro é laboratorial.
Não existe tratamento específico contra o vírus
da dengue. Tomar muito líquido para evitar
desidratação e utilizar medicamentos para
baixar a febre e analgésicos são as medidas de
rotina para aliviar os sintomas.
Pacientes com dengue ou com suspeita
da doença precisam de assistência médica.
Sob nenhum pretexto, devem recorrer
a automedicação, pois jamais podem
usar antitérmicos que contenham ácido
acetilsalecílico (AAS, Aspirina, Melhoral, etc.)
nem antiinflamatórios (Voltaren, diclofenaco de
sódio, Scaflan), que interferem no processo de
coagulação do sangue.
Recomendações
A dengue é uma doença que pode evoluir
da forma clássica para a hemorrágica. A
identificação precoce é fundamental. Por isso,
se apresentar algum sintoma deve procurar um
médico.
A única maneira de se prevenir a transmissão
da doença é combatendo os focos do mosquito
transmissor.
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Consumo

Homens consomem mais
produtos de higiene e beleza
Entre 2006 e 2011, o consumo de produtos
de higiene e beleza para homens chegou a US$
4 bilhões no Brasil. Agora, só perde para os Estados Unidos. Segundo a consultoria Euromonitor,
o Brasil conquistará o primeiro lugar no ranking
em 2015.
Para Tatiana Ponce, diretora de Marketing da Nivea Brasil, os homens derrubaram o preconceito que
havia com os produtos de beleza. "Aquele sentimento de que cuidar das aparências fere a masculinidade
não existe mais. O homem gosta de se cuidar, mas
sem muita complicação", disse.

Por isso, as empresas desse segmento estão
comercializando novos produtos. No ano passado, a
Unilever ampliou o portfólio de Dove Men com cremes de pentear, condicionador e xampu. Já a Nívea
investiu no “3 em 1”, juntando sabonete, xampu e gel
de barbear em um só produto. Axe e Gillette são outras marcas que investem no mercado masculino.

■ Bebidas energéticas
Em apenas quatro anos, de 2008 a 2011, as vendas de bebidas energéticas no País aumentaram em 152%, segundo a Abir (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e
Bebidas Não Alcoólicas).
■ Álcool
Foi proibida em 29 de janeiro a venda de embalagens de álcool líquido com teor maior
que 54º. A medida é resultado de uma vitória judicial, que reconheceu a legalidade da resolução RDC 46 de 2002 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), proibindo a
fabricação, venda ou entrega do álcool líquido em sua forma mais inflamável.

Eletrodomésticos só podem
ser vendidos com selo do Inmetro
Desde 1º de janeiro está proibida a venda de eletrodomésticos - nacionais ou importados -,
sem a certificação de segurança do Inmetro. A medida é válida para eletrodomésticos e similares,
incluindo barbeadores, secadores e pranchas de cabelo, ferros de passar roupa, aspiradores de
pó, liquidificadores e torradeiras, totalizando 144 tipos de produtos. Foram excluídos os itens da
chamada “linha branca”, como geladeiras, fogões e lavadoras de roupa, que, desde 1994, já são
avaliados em outro programa, o Procel, com exigências semelhantes.

6

COOPERCICA

Imagem meramente ilustrativa.

Notas

Promoções

Participe do concurso cultural
“Café, Sabor e Paixão”

O resultado será divulgado no dia 25 de março. Acompanhe os horários:
■ Loja 1 (Jd. Cica) - 10h
■ Loja 2 (Pq. Eloy Chaves) - 11h30
■ Loja 3 (V. Rio Branco) - 14h
■ Loja 4 (Jd. São Vicente) - 15h30
■ Loja 5 (Campo Limpo Pta.) - 17h
* Consulte o regulamento nas lojas.

Imagem meramente ilustrativa.

O Café 3 Corações está realizando o concurso cultural “Café, Sabor e Paixão”, que irá premiar as cinco
melhores frases com TVs LCD Philco 32 ¨ (uma por loja). Os critérios para a escolha das frases são os
seguintes: criatividade, originalidade, correção gramatical e adequação às palavras propostas. A validade
do concurso é até 24 de março.

A Coopercica sorteou no dia 01 de fevereiro cinco kits de utensílios
para cozinha do setor de Presentes e Utilidades. Confira os contemplados.
■ Floriano Gilioli (loja 1)
■ Bernadete Valderes Nascimento (loja 2)
■ Mauro Cabral da Silva (loja 3)
■ Gerusa Fernandes L. Ceolin (loja 4)
■ Keila da Silva G. Martins (loja 5)

Imagem meramente ilustrativa.

Confira os ganhadores dos
kits para cozinha Coopercica

Livro

Giane: vida, arte e luta!
O ator Reynaldo Gianecchini escolheu o jornalista Guilherne Fiúza para
escrever sua biografia, “Giane: vida, arte e luta”. O resultado é um emocionante
relato de 280 páginas que vai da infância à batalha contra o câncer do ator, uma
das principais estrelas da televisão brasileira.
Acompanhe, a seguir, um trecho do livro. “Do outro lado da linha, o doutor David lhe
disse que não era mais o caso de tomar remédios. A biópsia dos gânglios ficara pronta,
e a notícia não era boa. Giane ouviu, desligou o telefone, levantou-se da cama e foi até
a cozinha, onde Heloísa preparava o jantar. Não encontrou outra forma de dizer a ela:
- “Mãe, estou com câncer”. Heloísa só desligou as bocas e foi com o filho para o
hospital. Em silêncio”.
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Economia

Aposentados continuam trabalhando
O aquecimento do mercado de trabalho
brasileiro nos últimos anos animou os profissionais aposentados. Hoje, num cenário
de baixo desemprego em que há demanda
por mão de obra qualificada, apenas 5% dos
aposentados não pretendem voltar a trabalhar, segundo pesquisa da Vagas Tecnologia.
O levantamento mostra também que 47%
dos aposentados continuam trabalhando, enquanto 48% estão sem emprego. A pesquisa foi
feita entre novembro e dezembro do ano passado.
A pesquisa identificou os principais fatores
que motivam a volta dos pensionistas para a
ativa. No grupo dos aposentados fora do mercado, mas que desejam voltar a ativa, 53%
buscam uma nova posição porque gostam de
trabalhar; 49% se sentiriam mais ativos com o
retorno, e 47% buscam uma nova posição por
necessidade de renda extra
Propostas
A disputa por mão de obra no segmento dos
aposentados é alta. Dos profissionais inativos, 36% receberam uma oferta
para voltar ao
mercado de
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trabalho nos últimos três meses.
Nos últimos anos, profissionais mais experientes já vinham sentindo a maior disputa
por mão de obra. Entre os trabalhadores com
mais de 50 anos, a taxa de desocupação em
novembro de 2012 foi de apenas 1,7%, de acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME),
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O resultado é o mais baixo da série histórica iniciada em 2002.
"A população brasileira está envelhecendo e
há cada vez menos ingressantes no mercado
de trabalho, o que cria essa condição do excesso de oferta de emprego. Isso estimula quem
está fora do mercado", disse Otto Nogami, professor de economia do Insper.
Na avaliação de Nogami, o País dispõe de
especialistas, mas "há uma carência crescente"
de trabalhadores generalistas.
Por isso, as pessoas de mais
idade começam a ser buscadas", afirmou.
Conclusão: os trabalhadores brasileiros estão
adiando o período destinado à aposentadoria. A tendência é essas pessoas
permaneceram um tempo
maior no mercado de trabalho.
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Serviços
Drogaria e Lotérica estão funcionando
na loja 4, do Jd. São Vicente
► Drogaria Coopercica
Aberta em 8 de outubro do ano passado, oferece aos cooperados
genéricos, de vários laboratórios, com preços bem atraentes. Lá você
encontra dermocosméticos (como vem sendo chamado os cosméticos
com valor terapêutico), das melhores marcas do mercado, como La
Roche-Posay, Roc, Eucerin, Cetaphil, Episol, Spectraban, Asepxia, entre
outros. E também vitaminas e polivitamínicos.
Se o cooperado precisar de aplicação de injetáveis, a Drogaria
Coopercica realiza esse tipo de atendimento, pois conta com uma equipe
especializada, que inclui uma farmacêutica.
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 22h; domingo,
das 8h às 18h.

► Lotérica São Vicente
Inaugurada em 17 de setembro de 2012, além de disponibilizar Telesenas
e loterias instantâneas, realiza pagamentos de contas (boletos da Caixa
Econômica Federal – CEF - até R$ 2.000,00, recebidos inclusive após
o vencimento); boletos de outros bancos (até R$ 700,00, recebidos até o
vencimento) e convênios (IPTU, CPFL, NET, DAE e outros).
Também abre conta da CEF, cadastra senha do Cartão Cidadão e faz
recarga de celular Tim, Vivo e outras operadoras.
Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às
15h.

Confira as novidades
no Coffee Break, da loja 3
Esta tradicional cafeteria de Jundiaí, instalada na loja
3 (V. Rio Branco), está com novidades. Na compra de um
pão de queijo recheado ou um cup cake, você ganha um
café espresso. Se pedir uma salada, ganha um suco de
laranja. Além disso, está comercializando pastéis fritos
na hora, nos sabores carne, queijo, pizza, frango com
catupiry e bauru.
No cardápio, cafés, cappuccinos, achocolatados, sucos,
lanches, salgados, doces e pratos quentes. Venha conferir!
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 22h;
domingo, das 8h às 18h.
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Novidade

INAUGURAÇÃO DA 6ª LOJA
NO BAIRRO CAXAMBÚ
O mascote Hipoupó acompanhou as obras da 6ª Loja. A inauguração será no dia 1º de março,
a partir das 9h. Você terá uma nova loja moderna e funcional, na Av. Humberto Cereser, 3805, no
bairro do Caxambú. Confira alguns flashes:

Você é nosso Convidado Especial!
10
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Memórias

Edison Bardi da Fonseca
recorda histórias do Caxambú
O cooperado Edison Bardi Fonseca, descendente de italianos,
nasceu no Caxambú há 63 anos, e até hoje mora neste tradicional
bairro que ajudou a criar a fama de Jundiaí ser a “Terra da Uva”. “O
Caxambú já abrigou importantes indústrias vinícolas, como a Cereser - que permanece instalada aqui -, além de contar com produtores de vinho artesanal, adegas e restaurantes típicos italianos”,
comentou.
Os imigrantes chegaram ao Brasil, entre 1870 a 1920, e cerca de
42% deles eram italianos e substituíram a mão de obra escrava nas
lavouras de café. O cultivo se expandiu para cidades do interior paulista,
Edison e sua esposa
como Itatiba, Morungaba, Amparo e Jundiaí.
Maria Célia
O desenvolvimento do Caxambú deve-se à imigração italiana, com
a divisão da Fazenda Caxambú, no final do século XIX. Os italianos
Francisco Silvério Molinari e sua esposa Catarina Faraone desembarcaram em Santos em 1886. Três anos depois,
compraram terras no sítio Caxambú, cerca de 91 alqueires, e plantaram café.
Os imigrantes italianos influenciaram os hábitos dos jundiaienses. Segundo Edison, os pratos mais apreciados
passaram a ser frango com polenta, macarrão e vinho. “Minha mãe e minha avó falavam italiano em casa; até na
escola, meus amigos falavam italiano”, relembrou. No esporte, a bocha se popularizou e era praticada no Clube Caxambú, além do jogo de truco e da bisca. Os imigrantes construíram a Capela Bom Jesus do Caxambú, em 1911.
A partir de 1946 começaram as festividades da colheita de uva, com a realização de festas típicas que são celebradas até hoje. A Festa da Uva do Caxambu é realizada em janeiro. Em agosto, acontece a Festa do Senhor Bom
Jesus e a do Vinho Artesanal.
Apesar do bairro ter sido influenciado pela cultura italiana, o nome Caxambú é de origem africana e significa festa
com dança ao som de atabaque. Conforme os historiadores, os escravos que trabalhavam nas fazendas faziam festas onde predominava o batuque, o samba e a congada. Antes deles, quem morava lá eram os caboclos, mistura de
índios com portugueses.
De avô para pai
Edison mencionou histórias de sua família. “Meu avô, Gumercindo Bardi da Fonseca, também teve lavoura de
café, que depois foi substituída por uva, aproximadamente na década de 40. Vendia a produção para cantinas estabelecidas nesse bairro, como as das famílias Cereser, Borin, Fava, Brunholi e Fontebasso”.
Na década de 60, o pai de Edison, Arcides Bardi da Fonseca, plantou uva de mesa.

Caxambú: sinônimo de progresso!
Hoje o Caxambú têm muitos condomínios residenciais, sítios e chácaras. Possui uma cooperativa de
produtores de vinhos artesanais (AVA) formada por adegas familiares como Beraldo di Cale, Sibinel, Vendramin,
Mingotti, Boschini, Fontebasso, Juca Galvão, Leoni, Marquesin, Martins, Maziero, Negrini, Oliveira e Português.
O bairro também faz parte de um roteiro turístico que recebe visitantes o ano todo. Atrações não faltam neste
bairro, como os tradicionais restaurantes Taverna da Praça, Spiandorello, Brunholi, Chácara das Carpas, Piati
Beli, Bistecão, Italianão e Mingo Fontebasso.
Só estava faltando mesmo a instalação de um supermercado, o que vai acontecer no dia 1º de março, com a
inauguração da sexta loja da Coopercica. “Será maravilhoso! O Caxambú precisava de um supermercado. Sou
cooperada Coopercica e faço minhas compras na loja da V. Rio Branco. Com um supermercado perto de casa,
ficará muito mais prático e confortável”, comentou Maria Célia Bonato da Fonseca, esposa do Edison.
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Compras

Novidades do setor de Presentes e
Utilidades das lojas Coopercica

Imagens meramente ilustrativa.

O setor de Presentes e Utilidades das lojas Coopercica está com novidades
e preços promocionais em diversos produtos, como malas, ventiladores,
copos e taças, aparelhos de jantar, entre outros. Além disso, oferece
vantagens na forma de pagamento para os cooperados. Compras até R$
100,00 podem ser parceladas em até três vezes no cartão de crédito; já
compras acima de R$ 150,00 podem ser parceladas em até seis vezes no
cartão de crédito.Venha conferir.
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Fazendo a Feira

FEVEREIRO

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.

Na Safra

Mamão
É um alimento rico em minerais, potássio,
fósforo, cálcio, ferro e sódio, além de conter
vitamina C, vitaminas do complexo B e
betacaroteno (provitamina A).

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora Madura
Abóbora Moranga
Pepino Comum
Pimentão

Caqui
Maçã Gala
Mamão Formosa
Nectarina Importada
Pêssego Importado
Uva Itália
Uva Rubi

Apresenta, ainda, papaína, enzima natural
que ajuda na digestão das proteínas.
O mamão tem propriedades laxativas e
calmantes, além de ser purificador do sangue.
O betacaroteno, encontrado em grande
quantidade no mamão, o torna um poderoso
antioxidante.
Valor Calórico: 100 gramas de mamão
fornecem 36 calorias.

Tomate cereja
agrada os brasileiros
Segundo a Embrapa Hortaliças, o consumo de tomate
cereja já representa 20% da produção nacional de tomates
de mesa (que não são usados na transformação de outro
produto). O crescimento dessa variedade aconteceu nos
últimos dez anos.
A produção de tomates de mesa no Brasil é estimada em
2,2 milhões de toneladas anuais. O país ainda produz cerca
de 1,3 milhão de toneladas de tomates industriais, usados
na fabricação de molhos.
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Nutrição

Alimentos que ajudam a desintoxicar
Está se popularizando no Brasil o termo Detox, abreviatura de desintoxicação, em inglês,
sinônimo de dieta alimentar que estimula o organismo a liberar toxinas, ou seja, a desintoxicar.
A ideia principal é que maus hábitos - como uma alimentação não balanceada, a ingestão em
demasia de produtos industrializados e o estresse - liberam toxinas e o organismo precisa de
ajuda para eliminá-las.
Acompanhe, a seguir, alimentos que ajudam a desintoxicar o organismo.
■ Alcachofra: com poder antioxidante, facilita a eliminação de gorduras.
■ Brócolis: rico em ácido fólico, ajuda na eliminação das toxinas do fígado.
■ Cenoura: rica em vitaminas, silício e potássio, que ajudam a eliminar líquidos
do corpo.
■ Chá de hibisco: possui antocianina, pigmento natural de ação antioxidante
e antiinflamatória. É diurético, ou seja, ajuda a eliminar as toxinas. No
intestino, reduz a absorção de gordura e tem efeito levemente laxativo.
■ Chá-verde: assim como o chá-branco tem polifenóis e catequinas,
nutrientes que atuam como antioxidantes.
■ Couve: por seu alto teor de clorofila, pode proteger o fígado dos
efeitos nocivos do álcool.
■ Frutas vermelhas: tem antocianina, que combate os radicais livres
(moléculas prejudiciais à saúde). Além disso, são ricas em vitamina B6.
■ Gengibre: aumenta as secreções do estômago, o que facilita a digestão de alimentos gordurosos.
■ Hortelã: relaxa a musculatura gastrointestinal e aumenta a produção de bile, o
que facilita a digestão de gorduras.
■ Limão: por ser ácido, ajuda na eliminação de toxinas e evita a
oxidação das células.
■ Maçã: apresenta quercetina, substância antioxidante, e ácido
málico, que é desintoxicante e antiinflamatório.
■ Salsão: o cobre presente no vegetal protege contra doenças cardiovasculares e
infecções. Fonte de fósforo (aumenta a resistência do organismo), magnésio (previne
cálculos renais) e zinco (apura os sentidos, como visão, paladar e olfato).
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Ecoplaneta
Japão vai substituir
energia nuclear por eólica
Quase dois anos após a tragédia de Fukushima, o Japão optou por uma matriz energética
renovável, não poluente e menos perigosa do que as usinas nucleares e irá construir o maior
parque eólico offshore do mundo até o final de 2020, segundo o Greenpeace.
As torres eólicas serão instaladas no mar e substituirão o uso da energia nuclear. Desde o acidente
em Fukushima, as 54 usinas nucleares existentes foram fechadas e apenas duas reabertas.
Em Fukushima, serão construídas 143 turbinas localizadas a 16 quilômetros da costa. O parque
eólico providenciará 1 GW de potência, o equivalente ao que todos os parques eólicos brasileiros
produzem juntos.
Emissão de carbono
A aviação é o meio de locomoção que mais gera emissões de carbono e, junto com o transporte
marítimo, lidera a curva de crescimento de emissões desse gás, contribuindo para a instabilidade do
clima e condições meteorológicas extremas, conforme destacou a ONG WWF-Brasil.

Trânsito
Diminui limite de álcool
em teste de bafômetro
A partir de agora quem apresentar mais de 0,05 miligrama de álcool
por litro de ar nos testes de bafômetro será enquadrado em infração
gravíssima de trânsito, de acordo com as novas resoluções da Lei Seca.
Antes, o limite era de 0,1 miligrama por litro de ar. Menos de um copo de
cerveja já é o suficiente para ultrapassar esse nível. Além de pagar uma
multa de R$ 1.915,40, o condutor terá a carteira de habilitação suspensa
por um ano.
Já o motorista que ultrapassar
a 0,34 miligrama de álcool
no sangue por litro de ar (o
equivalente a dois copos de
cerveja ou uma dose de
destilado),
terá
de
cumprir pena de 6
meses a 3 anos de
detenção.
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Reflexão

Uma xícara de café!
Um grupo de ex-estudantes, hoje profissionais atuantes e bem sucedidos, reuniram-se para
encontrar um antigo professor. A conversa, sobre estresse no trabalho e o sucesso na vida profissional,
logo foi interrompida pelo professor que ofereceu café aos visitantes.
Em seguida, voltou com um grande bule e algumas xícaras feitas de material nobre e outras bem
simples. O professor disse: “Pessoal, escolha as xícaras e sirva-se
desse café”.
Quando todos já haviam se servido, o estimado mestre
comentou: “Como puderam notar, as xícaras mais
bonitas foram rapidamente escolhidas, enquanto as
mais simples e baratas ficaram por último. Isso é natural
porque as pessoas preferem o melhor para si. Entretanto,
essa é a causa de muitos problemas relacionados com
o que vocês chamam de estresse".
E continuou: “Eu asseguro que nenhuma
dessas xícaras acrescentou qualidade ao café. Na
verdade, o recipiente apenas disfarça ou mostra a
bebida. Na verdade, o que vocês realmente queriam
era café e não as xícaras; porém, instintivamente,
escolheram as mais bonitas”.
Silêncio geral. Os ex-alunos começaram a observar
as xícaras, calados. Nesse momento, o professor pediu para
que refletissem. “Imaginem que a vida seja o café; já o trabalho,
dinheiro, status, popularidade e beleza, apenas recipientes que dão forma e suporte à vida. O tipo de
xícara que temos não pode definir nem alterar a nossa qualidade da vida. Muitas vezes, quando nos
concentramos apenas na escolha da melhor xícara, nos esquecemos de apreciar o café. As pessoas
mais felizes não são necessariamente as que têm o melhor, mas as que fazem o melhor com o que
tem!”.

Sugestões
 Viva simplesmente.
 Seja generoso.
 Seja solidário.
 Seja atencioso.
 Fale com bondade.
 O resto, deixe nas mãos do Criador. A pessoa mais rica não é a que mais tem, mas a que
precisa menos.
Agora, desfrute o seu café de forma prazerosa.
 Quando o homem respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém
precisará ensiná-lo a amar os seus semelhantes.
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Arroz Rápido

Brócolis ao Molho Branco

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 1/2 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido
1 peito de frango em cubos
1 cebola média picada
4 colheres (sopa) de óleo
alho a gosto
1 vidro de palmito picado
1 sachê de molho de tomate
1/2 lata de milho verde
2 tabletes de caldo de galinha
3 xícaras (chá) de água quente
salsa picada

Modo de preparo

1 maço de brócolis tipo japonês
2 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola picada
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite
sal a gosto
1 lata de creme de leite
1/2 xícara (chá) de mussarela picada
2 ovos batidos
1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Na panela de pressão aqueça o óleo, doure a cebola, o
alho e o peito de frango. Junte o arroz e refogue. Adicione o
palmito, o milho, o molho de tomate e os tabletes de caldo
de galinha dissolvidos em água quente. Verifique o sal.
Feche a panela e após ficar com pressão, deixe 5 minutos.
Verifique se o arroz está no ponto, se precisar, deixe mais 3
minutos na pressão. Transfira para uma travessa e polvilhe
a salsa picada.

Cozinhe o maço de brócolis no vapor em torno de 3 minutos. Reserve. Numa panela coloque a manteiga e a
cebola picada, refogue até murchar. À parte, misture o
leite com a farinha de trigo até dissolvê-la por completo.
Aos poucos, junte com a cebola e mexa bem para não
empelotar. Acerte o sal. Desligue o fogo, acrescente o
creme de leite e a mussarela picada e reserve. Em um
refratário coloque o creme branco, o brócolis cozido,
o restante do creme branco, e coloque em seguida os
ovos batidos e salpique queijo parmesão ralado grosso.
Leve para gratinar por 15 minutos aproximadamente.

Tomatinhos Temperados

Torta de Maçã

Ingredientes

Ingredientes Massa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

200g de tomate cereja
3 dentes de alho bem picados
1 pimenta dedo-de-moça picadinha
sal e pimenta-do-reino a gosto
100ml de azeite extra virgem
100ml de água
salsinha picada
folhas de manjericão
cebolinha picada

Modo de preparo

Foto ilustrativa

Lave bem os tomatinhos e corte-os ao meio. Em uma
frigideira funda doure levemente o alho picado em um
pouco de azeite. Acrescente os tomates, a pimenta dedode-moça e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente
a água e tampe a frigideira. Cozinhe por 2 minutos em fogo
médio, destampe a frigideira e acrescente a salsinha, o
manjericão e cebolinha a gosto. Deixe descansar por 1
minuto e acerte o tempero. Transfira para uma vasilha com
tampa e acrescente 100ml de azeite. Leve para gelar e
sirva com pão ou torradinhas.

1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento em pó
1 pitada de sal
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de pinga
8 colheres (sopa) de água gelada
1 clara

Recheio
•
•
•
•
•
•

3 maçãs Fuji sem casca cortadas em cubos
3 xícaras (chá) de açúcar
1 colher (chá) de canela em pó
3 colheres (sopa) de amido de milho
5 xícaras (chá) de água para cozinhar a maçã
1 xícara (chá) de água para dissolver o amido de
milho

Modo de preparo
Primeiro faça o recheio. Em uma panela, coloque 5 xícaras
de água, as maçãs cortadas em cubos, o açúcar, a canela e
cozinhe por 40 minutos aproximadamente. Dissolva o amido
de milho em uma xícara de água e, aos poucos, acrescente
ao caldo para engrossar, mas sem deixar empelotar. Deixe
esfriar e reserve.
Massa: em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo,
a manteiga, o fermento e o sal. Misture com os dedos até
formar uma farofa. Acrescente as colheres de pinga e de
água. Misture bem com as mãos até formar uma bola e
deixe descansar por 5 minutos. Abra com o rolo de macarrão
até ficar com a espessura de pastel e recheie com o doce
de maçã. Pincele com a clara para ficar crocante e feche
igual pastel. Em seguida, pincele por fora e frite em óleo
bem quente. Polvilhe canela e açúcar e sirva.

COOPERCICA

19

