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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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Saúde
30% da população
tem alergia!
Cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia, que pode
ser definida como uma reação do organismo a determinadas
substâncias.
Tosse e falta de ar são sintomas de alergia respiratória,
provocada geralmente pela poeira, local preferido do ácaro.
Em contato com o ácaro, o sistema imunológico do alérgico
se “arma” e monta um exército de defesa. São os anticorpos
que estimulam a liberação de histamina, que provoca
coriza, espirros e coceira.
A mudança de temperatura, o pólen das plantas,
desinfetantes, inseticidas e perfume também podem
provocar espirros, que por sua vez produzem muco e causam a rinite alérgica.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a natação é a modalidade esportiva mais
recomendada para o tratamento de crianças e adolescentes que sofrem com alergias respiratórias.

Outros tipos

Há também a alergia causada pelo contato direto
com a pele, como as picadas de insetos e também
aquela que é provocada pelo contato direto com
a pele. Os objetos causadores mais comuns são
relógios com pulseiras plásticas, metal ou couro,
botões de metal e elásticos de calcinhas e sutiãs. Os
sintomas são inflamação acompanhada de coceira,
semelhante a uma picada de inseto.
Vômitos, cólicas ou diarreias podem ser reações
do organismo contra um tipo de alimento ingerido.
Os que mais causam alergias são o leite de vaca,
trigo, peixes, crustáceos (sobretudo o camarão),
condimentos e chocolates. Estudos indicam que
50% a 70% dos pacientes com alergia alimentar têm
histórico familiar da doença.
O choque anafilático é causado por uma reação
alérgica e ocorre em situações extremas, onde os
vasos sanguíneos se dilatam e a pressão arterial
cai. Os brônquios ficam contraídos, a glote pode se
fechar, impedindo a respiração e podendo levar ao
desmaio e até a morte.
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Tratamento

Infelizmente, o tratamento clássico para alergia
alimentar é deixar de consumir determinado
alimento. Isso significa muitas vezes afastar
também qualquer outro produto que contenha esse
alimento.
Segundo pesquisas, muitos alérgicos não
procuram especialistas e se automedicam, o que
agrava a situação. As pessoas que apresentam
sintoma de rinite ou asma devem procurar um
médico, para não ter que “carregar” os sintomas
pelo resto da vida.
O tabagismo é um dos grandes
problemas para quem tem alergias
porque pode causar a Doença
Pulmonar
Obstrutiva
Crônica
(DPOC), que é irreversível. Vale
ressaltar que 80% dos pacientes
asmáticos têm também rinite alérgica.
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Pesquisa

Serviços

Uso de smartphones
cresce entre as mulheres
Hoje 44% dos usuários de aparelhos smartphones
são mulheres. Apesar dos homens ainda
serem maioria, pesquisa realizada no 1o trimestre
deste ano revelou aumento de usuárias
desse tipo de aparelho, já que no mesmo
período as mulheres totalizavam 41%.
A pesquisa também apontou que 28%
dos usuários têm entre 25 e 34 anos e
que aumentou o uso de smartphones
entre adolescentes.
Preços em queda
Os preços dos smartphones no Brasil caíram 12,5% em um ano, segundo a
Consultoria IDC. A média dos valores cobrados pelos aparelhos caiu de US$ 439 (cerca de R$ 900) para US$ 384 (cerca de R$ 790).
A queda nos preços foi verificada antes da desoneração dos smartphones entrar em vigor no Brasil,
em abril de 2013. A medida isenta dos impostos PIS e Cofins os aparelhos produzidos no Brasil que
custam até R$ 1.500. Para a IDC, a medida pode gerar redução no valor dos celulares de até R$ 199.
Esse cenário alimenta as previsões de que os smartphones vão superar os celulares mais simples
ainda este ano. Observa-se uma queda de 7% nas vendas dos aparelhos simples, enquanto os
smartphones cresceram 86%. Pela primeira vez, os smartphones superaram os celulares tradicionais
em volume de vendas mundiais.
No topo da lista, o sistema operacional Android, do Google, manteve a liderança, com crescimento
de 80,3%, para 177,9 milhões de aparelhos vendidos. O sistema ios, da Apple, manteve a segunda
colocação, com 31,9 milhões de unidades vendidas, 10,2% mais que no ano anterior.
Entre os fabricantes, a Samsung liderou com folga as vendas de aparelhos celulares e registrou
vendas de 107,5 milhões de unidades e uma participação de mercado de 24,7%. Em seguida vem a
Nokia (14%), Apple (7,3%), LG (3,9%), ZTE (3,5%), Huawei (2,6%) e Lenovo (2,5%).

País tem 266,9 milhões de
linhas de celulares
O Brasil registrou em julho passado um número recorde:
266,9 milhões de linhas ativas na telefonia celular e mais de
1,26 milhão de novas habilitações, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A maioria dos celulares
(79,23%) era pré-pagos e a minoria (20,77%), pós-pagos. Em
julho, a Vivo liderava o mercado com 28,69% de participação,
seguida pela TIM (27,22%), Claro (24,9%) e Oi (18,66%).
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Rede Coopercica conta com
duas farmácias e duas lotéricas
Os cooperados têm à disposição duas drogarias e duas lotéricas, instaladas na loja 4 (Jd. São Vicente) e
na loja 6 (Caxambu).
As Drogarias Coopercica comercializam vários tipos de medicamentos, como genéricos, similares e de
referência, com descontos bem atraentes. Além disso, contam com uma equipe especializada, com farmacêuticos,
para aplicação de injetáveis.
Os cooperados encontram nas Drogarias Coopercica uma seção com perfumaria em geral e também uma
linha de dermocosméticos, de marcas conceituadas, entre elas a La Roche, Episol e Sun Max. O horário de
funcionamento é o mesmo das lojas: de 2a a sábado, das 8h às 22h; domingo, das 8h às 18h. Aproveite e venha
conferir os produtos!

Lotéricas
Além de jogos, as Lotéricas Coopercica realizam vários tipos de serviços bancários, como pagamentos, saques, aberturas de conta da Caixa Econômica Federal (CEF) e até recarga de celular. A lotérica da loja
4 abre de 2a a 6a, das 8h às 18h, e no sábado funciona até as 13h. Já a
lotérica da loja do Caxambu funciona de segunda a sábado, das 9h00 às
19h e no sábado, o recebimento das contas vai até as 13 horas.
As duas lotéricas comercializam Tele Senas, instantâneas, bilhetes
da Loteria Federal e do Bolão Oficial da Caixa. Confira o calendário das
loterias.
2a feira: Lotofácil, e Quina
3a feira: Dupla Sena e Quina, Timemania
4a feira: Federal, Lotomania, Mega Sena, Quina e Lotofácil
5a feira: Quina e Timemania
6a feira: Quina e Dupla Sena
Sábado: Federal, Lotomania, Mega Sena, Quina e Timemania
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Sorteios

Loja 5

Imagens meramente ilustrativas.

Contemplados com vale-compras
Presentes & Utilidades
■ Enio Malagoli (loja 1)
■ Vanilde Pontes Galdino (loja 2)
■ Francisco Caetano da Silva (loja 3)
■ Veranice Rodrigues Dourado (loja4)
■ Altamiro Azevedo de Melo (loja 5)
■ Roberto Amantino Rozário (loja 6)
* Sorteio dos ganhadores de vale-compras Presentes
e Utilidades, realizado em 01 de outubro.

Ganhadores da promoção
Criança Feliz
■ Sandra Salustiano da Silva (loja 1)
■ Denise Ap. Murcelli Righi (loja 2)
■ Vânia Rosão Dias (loja 3)
■ Valentina Fátima G. Domiciano (loja 4)
■ Marcelo Leandro de Mattos (loja 5)
■ Rubens Hiago Custódio (loja 6)
* Sorteio dos contemplados com X-Box, realizado
pela Coopercica e Avec, em 09 de outubro.

Ecoplaneta
Lojas Coopercica recebem
lixo eletrônico
As lojas Coopercica de Jundiaí estão recebendo aparelhos eletrônicos obsoletos, como computadores, telefones (comuns e celulares), impressoras e TVs. Esta campanha educativa é resultado de uma parceria entre a
Coopercica e a empresa Reciclo Eletrônicos. Afinal, essa sucata eletrônica não pode ser descartada no lixo orgânico porque é nociva ao meio ambiente. Em geral, esses equipamentos possuem 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 – caso sejam queimados, pois sua fumaça é tóxica!
Agora, não tem mais desculpa! Descarte corretamente seu eletroeletrônico nas lojas Coopercica, trazendo o
seu material até uma das caixas coletoras. O planeta agradece!
Mais informações, no site www.recicloeletronicos.com.br ou pelo telefone 4581-1602.
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Nova instalação:
moderna, ampla
e funcional!

COOPERCICA

Para oferecer mais conforto e facilidades aos cooperados, a loja 5, de Campo Limpo Paulista, está de endereço novo (próximo à Escola Patelli) e ainda
mais ampla e moderna.
“Agradeço a todos, mais uma vez, pelo excelente resultado alcançado. É
gratificante admirar essa loja e anunciar que graças ao empenho dos nossos
colaboradores foi possível, em tempo recorde, 10 dias, abrir uma loja moderna
e bem equipada, onde nossos cooperados terão mais espaço para fazer as
compras e também encontrarão mais vagas para estacionar os veículos.
Parabéns, a toda a equipe! Com toda essa disposição e profissionalismo,
logo vamos inaugurar mais uma”, comentou o sr. Orlando, presidente da rede
Coopercica, durante a reinauguração da loja 5, realizada em 1o de novembro.
O sr. Orlando também destacou: ”Temos orgulho de reinaugurar a nossa
quinta unidade. A loja foi fundada em 2008 e, em função do seu crescimento, tivemos a necessidade da mudança de prédio, tornando-a mais ampla,
moderna e funcional, mantendo sempre os preços competitivos e a qualidade dos produtos e serviços que todos conhecem”.
A nova loja de Campo Limpo possui 1.300 m2 de área de venda, onde
serão comercializados mais de 19 mil itens. Contará com 100 funcionários
diretos, 10 check-outs, amplo estacionamento, depósito com porta palet,
refeitório, auditório e uma área de lazer exclusiva para os colaboradores.
Estiveram presentes no evento, diretores da cooperativa, autoridades e
colaboradores. Acompanhe nesta e nas próximas páginas, flashes da reinauguração da loja 5.

História da Coopercica
A Coopercica foi inaugurada em 14 de abril
de 1969, por um grupo de 62 funcionários da
extinta Cica. O objetivo era a aquisição de gêneros
alimentícios de primeira necessidade, com qualidade
e em quantidades que proporcionassem melhores
preços e condições de pagamento.
Em 1978, foi inaugurada a loja matriz, no Jardim
Cica. Em 1991, aberta a loja 2, no Bairro Eloy Chaves;
em 1996, a loja 3, na Vila Rio Branco; em 2003, a loja
4, situada no Jardim São Vicente. Em março deste

ano, a mais nova loja, a sexta unidade, localizada no
bairro do Caxambu.
Responsabilidade Social
A Coopercica se mantém totalmente focada
nos seus cooperados, buscando satisfazê-los
continuamente. Mas, também, preocupa-se em
cumprir o seu papel, de responsabilidade social,
colaborando com o poder público na busca do bem
estar de toda a comunidade, através da elaboração e
realização de projetos filantrópicos e ecológicos.

COOPERCICA
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Loja 5

Fotos: Mário Sérgio Esteves e *Caio Esteves

MODERNA, AMPLA E FUNCIONAL

"Temos orgulho de reinaugurar a nossa quinta unidade".
Orlando Marciano, Presidente da Rede Coopercica
Roseli, Cléo, Ana Luíza e sr. Osmar.
Da esq. p/ dir.: Srs. Ademir, Dr. Rafael, Cap. Reginaldo, Rodrigo
e Orlando.

Mônica, Aécio, Beatriz, Orlando, Rita e Dona Abadia.
Autoridades de Campo Limpo com o sr. Orlando e a esposa
Rita.
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*Izilda, Estefani e Passarinho.

Alessandro, Orlando, Flávia e Thiago.
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Psicologia

Viagens fazem as
pessoas mais felizes
do que bens materiais
Uma pesquisa americana concluiu que viajar nas férias deixa as pessoas mais felizes do que a compra de
bens materiais. Isso acontece porque as experiências das viagens são pessoais e únicas – ou seja, difíceis de se comparar com a de outras pessoas. Quando você compra um eletrônico da moda, por exemplo,
a tendência é que se desaponte ao conhecer alguém que tenha um equipamento melhor ou mais moderno
do que o seu.
Já com as memórias de viagem isso não acontece. Não dá para comparar, já que pertence a cada um. É por
isso que a sensação de felicidade dura mais.

Bons motivos

Segundo pesquisas do professor de Neurociência, David Eagleman, a melhor forma de reciclar seu cérebro
é viajar e conhecer lugares completamente diferentes. Nesses momentos, ele volta a trabalhar com força total.
Também é verdade que uma viagem ajuda a ampliar os horizontes, conforme a pesquisa da Universidade
de Indiana, que convidou voluntários para um teste. Eles precisavam criar soluções de transporte para a cidade.
Enquanto um grupo vivia em Bloomington, o outro morava na Grécia. As ideias mais criativas saíram dos estudantes de fora. Quando você se distancia geograficamente do problema com uma viagem de férias, por exemplo,
encontra soluções menos óbvias.
Com tanta bagagem cultural e criatividade, não é difícil imaginar que seu papo também vai ser tornar mais interessante, certo? Pesquisa do site Itsjustlunch.com, no primeiro encontro, as pessoas gostam mais de conversar
sobre hobbies e viagens. Ou seja, dá para ganhar uns pontinhos a mais na paquera.
Gostou? Ainda dá tempo de se planejar e curtir o Natal, o Ano Novo ou as férias de verão longe da rotina…

Escolas estaduais vão
antecipar férias de julho
Por causa da Copa do Mundo de Futebol, as férias escolares da rede estadual de
ensino serão antecipadas e marcadas entre os dias 12 de junho e 11 de julho, período em
que acontecerão os jogos. Com a mudança no calendário, o início das aulas também será
antecipado de 1o de fevereiro para 27 de janeiro. O término das aulas está previsto para a
segunda quinzena de dezembro de 2014.
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Fazendo a Feira

NOVEMBRO

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.

Jabuticaba

Na Safra
Hortaliças e Outros

Frutas

Alho
Cebola nacional
Milho verde
Repolho

Ameixa nacional
Jabuticaba
Laranja Pêra
Maçã Gala
Mamão Formosa
Melão amarelo
Nectarina nacional
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Rubi

Para o orgulho dos brasileiros, a
jabuticaba (do tupi “iapoti kaba” que
significa “frutas em botão”) é 100%
brasileira, típica da Mata Atlântica e
encontrada nas regiões tropicais, de
norte a sul do país.
Entre as propriedades medicinais, a
jabuticaba protege e estimula a reparação
dos tecido ricos em colágeno – principal
proteína da pele, responsável pela sua
firmeza e elasticidade.
Também ajuda a combater o mau
colesterol (LDL) e é rica em antocianidina,
uma substância encontrada na casca que
confere uma cor que varia do vermelho ao
azul e tem ação semelhante à vitamina C.
A antocianidina ajuda a combater os
radicais livres (moléculas

altamente instáveis e reativas que se
ligam às células, responsáveis por
inflamações, infarto do miocárdio, doenças
degenerativas, câncer e envelhecimento).
Inclusive, segundo pesquisa da Unicamp,
a jabuticaba tem mais antocianidina que a
uva.
Outra vantagem: ela é pouco
calórica: 100g de jabuticaba tem
aproximadamente
45
calorias. Na época da
safra, que é este mês,
consuma a jabuticaba
diariamente; pode ser em
suco (mais saudável, para
aproveitar as antocianidinas
presentes nas cascas), in natura ou
geleia. Entretanto, evite adoçar muito,
pois a fruta já é doce. Além disso, podese fazer licores e vinho com a jabuticaba.
A fruta deve ser conservada de 2 a 3 dias
na geladeira.
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Nutrição
Pimenta: é ardida,
mas tem propriedades
medicinais!
Pode acreditar: a pimenta é uma fruta e tem propriedades
medicinais graças à capsaicina, uma substância que provoca
ardência e está presente em alguns tipos, como a malagueta,
cumari e dedo de moça. Apesar de fazer bem à saúde, muitas
pessoas torcem o nariz e se recusam a consumi-la, porque sabem que
vai arder!!!
Por outro lado, a capsaicina ajuda na circulação sanguínea, melhorando a irrigação inclusive dos órgãos
genitais - daí sua fama de afrodisíaca. Além disso, contém poucas calorias e é fonte de vitaminas A, C e do
complexo B. Para aproveitar esses benefícios, é melhor consumir as pimentas vermelhas, que possuem maior
valor nutricional do que as verdes. Elas só não são indicadas para quem tem gastrite.

Tipos

A seguir, algumas pimentas que têm como princípio ativo a capsaicina.
Pimenta de cheiro: usada na culinária nordestina, seu grau de ardência varia de leve a muito picante, mas
o que mais atrai é o seu aroma forte. Pode ser usada em saladas e combina com peixes e carnes.
Malagueta: uma das mais picantes, é rica em licopeno, substância que dá cor vermelha aos
vegetais e é um aliado contra o câncer de próstata. Vai bem com feijoadas e pratos da
culinária baiana.
Dedo de moça: é picante, porém menos ardida do que a malagueta. Acompanha
bem carnes, peixes e molho de tomate.
Habanero: é considerada a mais poderosa entre as pimentas
por ser a que mais queima calorias. Nasceu no Caribe e no
norte do México e é utilizada principalmente em molhos,
bem diluída.
Murupi: uma das pimentas com maior teor de ardência do país.
Usada no pato ao tucupi, também serve para a preparação de molhos e
conservas.
Biquinho: tem a forma de pingo e é a mais suave de todas. Por anos
foi usada como planta ornamental e só recentemente chegou às cozinhas.
Fica gostosa em saladas, pratos vegetarianos e até como tira-gosto.
Cumari: pra lá de picante, é encontrada apenas no Brasil. De acordo com
as pesquisas, é uma das mais ricas em antioxidantes. Usada em conservas, é
ideal para molhos, cozidos e marinados.

Curiosidades
Até a Idade Média, elas eram usadas como condimento para conservar e realçar sabores - ou esconder o
azedo da comida estragada.
Para aqueles que não deixam uma pimentinha de lado, um recado: a capsaicina não é solúvel em água,
somente em óleo. Então, pouco adianta beber água para diminuir a ardência. Para aliviar, tome leite, que por
conter gordura em sua composição, ajuda a amenizar a ardência.

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

Samuel Klein: de mascate
a dono das Casas Bahia
Um negociador nato, um vendedor excepcional.
Soube cativar as pessoas e ser visionário. Percebeu que
a classe baixa era menosprezada pelas grandes lojas,
pois temiam a inadimplência, e por isso focou nesse
consumidor, vendendo produtos sem a comprovação
da renda.
Samuel Klein vai completar 90 anos no dia 15 de
novembro. Em seis décadas, ergueu um dos maiores e
mais sólidos empreendimentos do varejo brasileiro: as Casas Bahia, com mais de 500 lojas e o
maior depósito de distribuição da América Latina.
Nascido na Polônia, o terceiro de nove irmãos, filho de carpinteiro de família judaica, Samuel
foi preso aos 19 anos pelos nazistas e mandado com o pai para o campo de concentração de
Maidanek, na Polônia. Sua mãe e cinco irmãos mais novos foram para o campo de extermínio de
Treblinka, e Samuel nunca mais os viu.
Sua sorte começou a mudar em 1944. Aproveitando-se de uma distração dos guardas,
conseguiu fugir e permaneceu na Polônia até acabar a guerra. Em cinco anos, trabalhando como
carpinteiro, juntou algum dinheiro e casou-se com Ana, uma jovem alemã.
Em 1951, aventurou-se para a América do Sul e escolheu São Caetano do Sul, na região do
ABC paulista, para viver com a esposa e o primeiro filho do casal, Michael. Na bagagem, além
da família, trazia o sonho de prosperar em um país onde, principalmente, podia se viver em paz.
Tornou-se mascate, vendendo roupas de cama, mesa e banho de porta em porta, com uma
charrete. Quando alguém dizia que não podia pagar, Samuel logo lhe oferecia condições: ficar
com o produto e pagar em prestações, tudo no crediário. Em 1957, conseguiu capital para comprar
uma loja nessa cidade e a chamou de Casa Bahia, em homenagem aos imigrantes nordestinos
que haviam se deslocado para esta região em busca de trabalho na indústria automobilística.
Era o início de um império que foi conquistando cada vez mais frequeses, como preferia
chamar seus clientes, e mercados até se transformar na potência que é hoje. Sua força de
vontade e capacidade de superação fez com que a sua história se tornasse um grande exemplo.
Segundo Samuel, o segredo do sucesso é uma boa gestão e muita publicidade.
Em 2009, o grupo Pão de Açúcar fez uma proposta para a compra das Casas Bahia, que foi
aceita pela família Klein.

Frases de Samuel

Um lenhador acordava antes do sol nascer e trabalhava todos os dias cortando lenha. Ele tinha um
filho pequeno e uma raposa, sua amiga, tratada como bicho de estimação e de sua total
confiança. Por isso, quando ia trabalhar, deixava a raposa cuidando do seu bebê. Ao
anoitecer, a raposa ficava feliz com a sua chegada.
Porém, os seus vizinhos não confiavam nela e viviam alertando o lenhador
que por ser um animal selvagem, não era confiável e que quando sentisse fome,
comeria a criança. O lenhador dizia que isso era uma grande bobagem, pois a
raposa era sua amiga e jamais faria isso. Mesmo assim, os vizinhos insistiam que
ela iria devorar o nenê.
Um dia, o lenhador, exausto do trabalho e cansado desses comentários, chegou em
casa e viu a raposa sorrindo como sempre, só que estava com a boca ensanguentada.
O lenhador, sem pensar duas vezes, deu uma machadada na cabeça dela, que morreu
na hora.
Desesperado, ele correu para o quarto e viu o seu filho no berço, dormindo
tranquilamente. E, ao lado do berço, encontrou uma enorme cobra morta. O lenhador
enterrou o machado e a raposa juntos.
Moral da estória: se você confia em alguém, não importa o
que os outros pensem a respeito, siga sempre o seu caminho
e não se deixe influenciar. Quantas amizades já foram desfeitas;
lares destruídos; quantos mal entendidos ocorreram... Tudo por causa da
influência e do julgamento de outras pessoas!
Nunca tome decisões precipitadas. A melhor coisa é o diálogo, ainda
que você encontre a "raposa" com a boca cheia de sangue!

Para refletir
“Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada". Edmund Burke

“ Para ter sucesso, é preciso sonhar e ter atitude”.
“ O Brasil é um país que dá oportunidade para quem quer trabalhar e crescer na vida. Cresci
junto com o Brasil. Não fiquei parado vendo o país crescer”.
“ O segredo é comprar bem comprado e vender bem vendido”.
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“A nossa vida é desperdiçada em detalhes…simplifique”. David Henry Thoreau.
"A viagem da descoberta não é enxergar novas paisagens, mas vê-las com com novos olhos".
Marcel Proust
“No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade”. Albert Einstein
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Culinária
F IC H A 1 3 6

Frango com Mostarda

Surpresa de Mandioquinha

Ingredientes

Ingredientes Massa

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

4 filés de frango sem pele
1 colher (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de manteiga
1/2 tablete de caldo de galinha
5 colheres (sopa) de creme de leite
5 colheres (sopa) de mostarda amarela
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
Tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino.
Numa frigideira, em fogo médio, aqueça o óleo e a
manteiga, frite os filés. Reserve e mantenha quente. Numa
panela pequena, leve ao fogo baixo o creme de leite e nele
dilua o caldo de galinha. Acrescente a mostarda e misture
bem, tomando cuidado para não deixar ferver. Coloque o
molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.

1 kg de mandioquinha
1 tablete de caldo de carne
3 gemas
1 colher (sopa) de manteiga sem sal
50g de queijo parmesão ralado
3 claras em neve

Recheio
•
•
•
•
•
•
•

3 gomos de linguiça suína defumada picada
2 dentes de alho espremidos
1 cebola grande cortada em rodelas
1 lata de molho de tomate
cheiro verde, pimenta-do-reino e orégano a gosto
250g de requeijão cremoso
50g de queijo parmesão ralado grosso

Modo de preparo
Massa
Cozinhe a mandioquinha com o caldo de carne, até ficar
bem cozida. Passe pelo espremedor de batatas, acrescente as gemas, a manteiga e o queijo parmesão ralado
e misture bem. Por último, acrescente as claras em neve
mexendo delicadamente. Reserve.

Cassata de Frutas
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1 lata de leite condensado
8 ovos - gemas e claras separadas
1 lata de pêssego em calda
1 lata de abacaxi em calda
1 pacote de biscoito tipo champanhe
8 colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite

Para decorar
•

Recheio
Refogue o alho, a cebola em rodelas e a linguiça picada.
Acrescente o molho de tomate, o cheiro verde, a pimenta e
o orégano. Misture tudo e deixe cozinhar um pouco.
Montagem
Coloque em um refratário untado, metade da massa de
mandioquinha, despeje todo o recheio, espalhe o requeijão
cremoso e cubra com a outra metade da massa de mandioquinha. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno
preaquecido para gratinar.

morangos ou fruta da época

Modo de preparo
Escorra as frutas e reserve a calda. Corte o pêssego e o
abacaxi em cubos pequenos e reserve. Em uma panela,
misture o leite condensado com as gemas e leve ao fogo
baixo, mexendo sem parar para não grudar, até formar um
creme. Desligue e deixe esfriar. Umedeça os biscoitos na
calda das frutas e os distribua num refratário grande. Espalhe o creme sobre os biscoitos e depois distribua as frutas
picadas. Bata as claras em neve e acrescente o açúcar aos
poucos. Continue batendo até ficar firme. Retire da batedeira, adicione o creme de leite e misture delicadamente.
Cubra as frutas e leve o refratário à geladeira por quatro
horas. Sirva gelado. Decore com morangos ou com a fruta
da época.

Foto ilustrativa

COOPERCICA

19

