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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

Loja 5
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 sexta: 9h às 22h;
sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
3

Saúde
Aprenda a dizer: “Eu me amo”!

Quem tem baixa autoestima acaba atropelado
pelo dinamismo do mundo, reage com violência às
frustrações ou mascara a insegurança com símbolos de status. O resultado pode ser de um simples
incômodo a uma depressão. Por isso, estimar-se é
uma necessidade vital, que não tem nada a ver com
arrogância, como se acreditava.
O primeiro passo para resgatar a autoestima é se
olhar no espelho e se perguntar o que há de “melhor
em mim?”. Este é um caminho para mudar o ponto
de vista sobre quem você é, iniciando o processo de
conhecimento interior.
Hoje, aprender a dizer “eu me amo” é compreendido como uma atitude saudável e indispensável
para se sentir pleno.
A confiança em si não exclui tristezas e erros.
“Todos nós fracassamos em algum momento”, afirmou o psiquiatra francês Christophe André, autor do
livro “Imperfeitos, Livres e Felizes”. Segundo André,
é preciso aprender a se perdoar e a seguir em frente. Saber estimar-se verdadeiramente inclui não ter
vergonha de desistir, de dizer “não sei”, admitir que
está com medo, que precisa de ajuda, tirar lições dos
erros e deixar pra trás as feridas. A terapia é uma
saída para quem precisa dar o primeiro passo da reconstrução pessoal.

Foto meramente ilustrativa

Acreditar em si mesmo é uma necessidade
vital para uma vida equilibrada. Segundo os especialistas, com dedicação, todos podem conseguir.

“Não comi, não rezei, mas me amei”.
Neste livro, a autora Gisela Rao comenta seu diário com mais de 365
dias de vigilância da autoestima, em três fases: começou como palha
(quando ela sofre com o peso, a falta de dinheiro por gastar demais e
está acomodada), passou para madeira (quando já tem consciência, mais
ainda tem dificuldade em se afastar do que não faz bem) e virou tijolaço
(quando reconhece todo o seu valor, retorna seu poder anterior e muda
sua vida). Editora Matrix.

“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade”
Drummond
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Café

Serviços
Experimente as delícias
do Coffee Break, na loja 3

Foto meramente ilustrativa

O Coffee Break, uma das mais tradicionais
cafeterias da cidade, está funcionando na loja
3 (V. Rio Branco), graças a mais uma parceria
firmada pela Coopercica.

Na Drogaria Coopercica,
genéricos com desconto!
A Drogaria Coopercica, instalada na loja 4
(Jd. São Vicente), está vendendo genéricos,
de vários laboratórios com desconto, além
de vitaminas e polivitamínicos. Lá também
os cooperados encontram dermocosméticos
(como vem sendo chamados os cosmésticos
com valor terapêutico), das melhores marcas do
mercado, como La Roche-Posay, Roc, Eucerin,
Cetaphil, Episol, Spectraban, Asepxia, entre

outros.
Se o cooperado precisar de aplicação de
injetáveis, a Drogaria Coopercica realiza esse
tipo de atendimento, pois conta com uma equipe
especializada - incluindo uma farmacêutica.
Na sua próxima compra, venha conhecer a
Drogaria Coopercica, na loja 4, que funciona
das 8h às 22h, de segunda a sábado; das 8h às
18h, no domingo.

Aproveite para pagar suas contas
na Lotérica da loja 4
Na Lotérica São Vicente, instalada na loja 4, você pode
realizar vários tipos de operações bancárias, cadastrar a senha
do cartão cidadão e até mesmo colocar crédito no celular. O
horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 19h;
sábado, das 9h às 15h.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!

No cardápio, sucos, lanches, salgados, pratos rápidos, doces, o tradicional açaí na tigela,
cafés, cappuccinos e achocolatados.
Quem pedir uma lasanha (quatro queijos, bolonhesa ou brócolis) ou um rondeli ao sugo,
ganhará um suco de laranja ou uma salada. Quem optar por um lanche natural, vai ganhar um
suco de laranja.
Venha experimentar as delícias do Coffee Break, instalado num espaço muito aconchegante
e agradável na loja 3.

Horários Especiais das Lojas Coopercica
no fim de ano
23 e 30/12 (Domingo): até às 22h
24 e 31/12 (Segunda): até às 20h
*Este mês, a loja 5 (Campo Limpo Pta.) abrirá às 8h, de
segunda a domingo.
**O horário de abertura das demais lojas você confere
na página 3.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!
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Festas

Novidades
Produtos light para o
Natal e Ano Novo
Panettone Light Bauducco

O panetone é um item indispensável na mesa de Natal e Ano Novo. O
Panettone Light Bauducco com frutas cristalizadas é uma opção para quem
faz dietas, mas não abre mão de saborear um panetone durante as festas.
O Panettone Light Bauducco não tem adição de açúcar. 100g apresentam
231 calorias, bem menos que 100g de um panetone tradicional que tem
300 calorias. Apesar de ser light, é muito saboroso e sua massa, levíssima.
Comercializado em embalagem de 500g, este produto contém glúten.

Na hora da comemoração, o brinde com champanhe é indispensável. Porém,
não são todas as pessoas que podem ingerir álcool e açúcar. Pensando nesses
consumidores, a Cereser desenvolveu a Cidra Zero sabor maçã. Trata-se de uma
bebida sem álcool e sem açúcar, mas que conserva o sabor da tradicional cidra.

Para maior conforto, comodidade,
informação e facilitar o deslocamento dos
cooperados, a Coopercica desenvolveu uma
nova comunicação visual nas cinco lojas.
Moderna e ao mesmo tempo simples. Assim
pode ser definida a nova sinalização, que é
padrão para as cinco lojas. “A nova comunicação
é importantíssima para que os cooperados
sintam-se bem ao entrar na loja e encontrem
com facilidade os produtos que procuram.
Afinal, uma loja dispõe de centenas de itens,
que precisam ser facilmente visualizados”, disse
Osmar Marciano, superintendente de Marketing
Institucional e Varejo da Coopercica.
Para agilizar a visualização das placas,
foram utilizadas letras grandes e as cores
variam de acordo com os setores. Por exemplo,
o açougue ganhou a cor vermelha; já os frios, a
cor azul e hortifurutis, verde.
As paredes laterais ganharam frases do tipo
“aqui é o lugar certo para as suas compras”
e paineis com pessoas de diversas etnias,
justamente para ressaltar alguns dos princípios

Cidra sem álcool

defendidos pelo Cooperativismo. Entre eles,
todas as pessoas são iguais, sem distinção
de raça ou credo. Além disso, essas pessoas
agrupadas dão o sentido de família, o que
demonstra confiança e afeto.
Os cooperados aprovaram o novo visual das
lojas e comentaram que elas estão mais “clean”
e aconchegantes. As cores das paredes são
contrastantes, harmônicas e dão uma sensação
de bem-estar.
O projeto começou a ser desenvolvido em
julho e foi concluído este mês.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!

...

...
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Cidra Zero - sem álcool e sem açúcar
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A Cereser também comercializa a Cidra sem álcool, mas com adição
de açúcar. Pode ser encontrada em diversos sabores, como maçã,
morango, pêssego e frutas vermelhas (recém lançado).

Imagens meramente ilustrativas.

Lojas ganharam nova comunicação visual

Chuva de Prata sem álcool

Outra novidade é a versão sem álcool da Chuva de Prata. Elaborada a partir da
fermentação da maçã com frutas selecionadas, não contém álcool.

Spunch, suco de morango para crianças

A Cereser trouxe para o Brasil um tipo de champanhe sem álcool que já faz muito
sucesso na Europa: o Spunch.
Desenvolvido especialmente para a criançada brindar e comemorar com a família,
o produto gaseificado e não alcoólico é produzido com suco natural de morango.
Outro detalhe bacana é a sua embalagem, decorada com os personagens como
a Penélope Charmosa e o Batman.

COOPERCICA
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Sorteios

Nas lojas Coopercica,
presentes e utilidades

Promoção Coopercica
Especial de Ano Novo

Dezembro é o mês das compras de Natal. Para
maior comodidade dos cooperados, as cinco
lojas Coopercica contam com setor especializado
em presentes, utilidades domésticas e produtos
infantis,
como
brinquedos
educativospedagógicos, bonecas, carrinhos e jogos. Os
preços das mercadorias são bem acessíveis.

De 01 a dia 31 de dezembro, serão
sorteadas diariamente cinco cestas de
Natal Agro Nápoles (uma por loja). Trata-se
da promoção Coopercica Especial de Ano
Novo.
Os sorteios são diários nas cinco lojas,
sempre às 10 horas. Para participar, ao efetuar
suas compras, destaque o canhoto, de qualquer
valor, do seu cupom fiscal e deposite-o nas
urnas instaladas nas lojas.

Nas cinco lojas você encontra variedade de
produtos, como copos, talheres, pratos, filtros de
água, churrasqueiras (inclusive de inox), tapetes para
banheiros, utensílios plásticos, entre outros.
Além das novidades, a Coopercica oferece
vantagens como o parcelamento das compras acima
de R$ 100,00 (em três vezes) ou acima de R$ 150,00
(em seis vezes), nos cartões Visa, Mastercard e
Finamax.
Não deixe de conferir as novidades, nas cinco
lojas Coopercica!

Cesta

A cesta Agro Nápoles é composta por: 1 espumante branco, 1 vinho tinto suave, 1 queijo polenguinho
com quatro unidades, 1 sachê de azeitonas verdes, 1 farofa temperada, 1 pacote de lentilha, 1 abacaxi
em calda, 1 pacote de balas yogurt, 1 pacote de bombons, 1 creme de leite, 2 pós para gelatina, 3
torrones, 1 panetone com frutas, 1 biscoito aperitivo, 1 biscoito waffer, 1 pacote de ameixas secas
pretas e 1 pacote de castanha do Pará com casca.
*Consulte o regulamento nas lojas.

Ter objetivos é melhor
do que fazer promessas!

Compra Premiada Mensal
de Novembro

Ao invés de promessas, pense em ter objetivos; coloque no papel tudo
o que será necessário para realizá-los. Se as suas metas não forem realistas,
podem gerar frustração e ansiedade que acabam desmotivando e fazendo com
que desista dos seus objetivos.

A seguir, os contemplados com vale-compras (correspondente
ao valor do cupom fiscal), cujo sorteio foi realizado no dia 01 de
dezembro.

Para transformar uma promessa vaga em objetivo, pense nas condições que precisa criar para atingir o seu
alvo. Por exemplo, se a ideia é fazer regime, prometa que, nos próximos 15 dias, você estará frequentando uma
academia e já terá passado por um nutricionista.
Para montar o seu plano de ação, converse com pessoas que já atingiram objetivos parecidos com os seus.
Assim, você poderá prever possíveis obstáculos e pensar em estratégias para superá-los. Lembre-se: hoje
sempre será o melhor dia para começar algo. Só depende de você acreditar!

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!

• Luiz Roberto Monteiro (loja 1)
• Norberto Oliveira Rischiotto (loja 2)
• Alex Evangelista dos Santos (loja 3)
• Florindo Antônio Omizzolo (loja 4)
• Maria Aparecida da Silva (loja 5)

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!
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Carros
Como evitar o
estresse ao volante

O trânsito, que já está complicado, vai
piorar mais com a proximidade das festas e das
viagens. Com o aumento de veículos nas ruas, os
motoristas ficam cada vez mais tensos, irritados
e distraídos. Conclusão: é preciso se precaver
para evitar acidentes e principalmente não se
estressar dirigindo. Acompanhe abaixo algumas
dicas.
■ Se foi fechado por um carro ou o outro motorista
cometeu uma barbeiragem sem consequencia, só
vale xingá-lo com os vidros fechados e para você
mesmo. O efeito é o mesmo e evita que haja algum
tipo de violência.
■ Lembre-se de que ninguém erra porque quer.
Você nunca errou? Então, perdoe.

■ Em um congestionamento, procure alongar os
músculos, para aliviar a tensão, principalmente os
braços e as pernas. Isso ajuda a relaxar.
■ Evite ouvir músicas muito agitadas, que
alimentam a ansiedade e excitam o motorista. A
música mais relaxante pode ser uma boa maneira de
se desligar da tensão.
■ Fique atento aos sinais de estresse, como
apertar o volante com muita força ou encolher os
ombros.
■ Se tiver discutido no trabalho ou em casa, dê
um tempo antes de pegar o carro.
■ Saia com antecedência, pois isso você
pode fazer. Já os congestionamentos acontecem
independentemente de sua vontade ou ação.

Se for viajar, faça um check-up
Alguns itens que precisam ser checados são: rodas, pneus, freios e parte elétrica. Realize também uma
limpeza no sistema de ar-condicionado, para evitar alergias e rinite. Verifique o estado das palhetas do limpador
de pára-brisas. Cheque se o triângulo, chave de roda e o macaco estão no porta-malas em bom estado e não
esqueça de calibrar o estepe.

VOCÊ TAMBÉM VAI ENCONTRAR NO BAIRRO DO CAXAMBÚ!
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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.

Réveillon

Ceia da Boa Sorte
Chegou a hora de escolher o cardápio da virada do ano. Um pouco de supertição ajuda a começar o
ano bem. Acompanhe as dicas gastronômicas para iniciar 2013 com o pé direito.

Peixe

É o símbolo dos milagres de Cristo e representa abundância, prosperidade e fecundidade.

Na Safra

Melancia

Hortaliças e Outros

Frutas

Abóbora cabotiã
Beterraba
Cenoura

Ameixa nacional
Melancia
Nectarina nacional
Pêssego nacional
Uva Itália
Uva Niagara
Uva Rubi

Originária da África, a melancia possui
vitamina A, do complexo B e sais minerais, como
cálcio, fósforo e ferro. É ideal para ser consumida
nos dias quentes, pois contém 90% de água em
sua composição. Por isso, é indicada às pessoas
que fazem dieta para perder peso.

Tem poucas calorias (100g = 35 cal). É também
laxante e diurética. E ainda ajuda a eliminar o ácido
úrico.
Uma melancia de boa qualidade tem a casca
firme, lustrosa e manchas escuras. Fora da geladeira,
pode ser conservada durante uma semana, sem que
seja partida, em local fresco e arejado. Depois de
aberta, deve permanecer na geladeira, envolvida em
plástico ou papel alumínio, para evitar que absorva o
odor de outros alimentos.
Aproveite a parte branca para fazer doce.

A forma redonda lembra dinheiro (moedas); o amarelo, o sol, símbolo da vida, da prosperidade. Por isso, a mesa precisa ter uma bandeja de frutas amarelas, como laranja, tangerina,
melão, mamão, maracujá, entre outras.

Romã

Simboliza a fartura, pois tem uma grande quantidade de sementes.

Uva

Representa a sorte, portanto, precisa estar presente na ceia.

Arroz

Para os orientais, simboliza a riqueza e a abundância, trazendo muita sorte. Sua presença
é imprescindível na ceia.

Lentilhas

Os grãos simbolizam fertilidade, novas oportunidades e riqueza.

Champanhe

É feito a partir da uva, que atrai a sorte e a felicidade. Além disso, é a bebida da celebração
da vida, da alegria. Costuma-se tomar três goles de champanhe. A cada gole, você deve
fazer um pedido. Quem encontrar a rolha, deve guardá-la durante todo o ano para garantir
prosperidade e sorte.

Campanha
“Natal sem Fome”:

Frutas secas e castanhas

a sua participação faz a diferença!
A Coopercica está realizando até o dia 24 de dezembro a campanha “Natal
sem Fome”. Para participar, basta doar nas lojas Coopercica um quilo de alimento
não perecível. Com este gesto, você estará ajudando às famílias carentes de
Jundiaí e região. Sua participação faz a diferença!
Os donativos serão entregues às entidades beneficentes cadastradas: Cáritas
Diocesana, Paróquia Santa Rita de Cássia e Fundo Social de Solidariedade de
Campo Limpo Paulista.
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Frutas redondas e amarelas

COOPERCICA

Estão associadas à fartura e a sorte, pois resistem até mesmo às temperaturas mais baixas.

Louro

Espalhar folhas de louro pela mesa é um costume antigo; simboliza sucesso e vitória. Quem
guarda uma folha de louro na carteira, não fica sem dinheiro.

Ramos de Trigo

O trigo simboliza a fartura, a abundância e o desabrochar de todas as possibilidades. Por
isso, deve estar presente na mesa de ano novo.

COOPERCICA
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Reflexão

Presentes

Bom é bem simples!
O sonho da vida simples parece mais distante que a vida complicada que a gente leva. Na correria,
complicar fica mais fácil que descomplicar e, no balanço final, as pequenas coisas (e realmente
simples) acabam esquecidas. Por isso foram criadas as Leis da Simplicidade. Acompanhe.

■ Reduzir

Dicas para facilitar suas compras
A maioria das mulheres adora fazer compras. Porém, quando chega a hora de escolher os presentes
para a família e amigos, o cenário é diferente. Bate uma insegurança! Não é fácil acertar nas lembranças,
por isso acompanhe as dicas abaixo.

√ Faça uma lista de todos os presentes que irá comprar e não esqueça de levá-la. Agrupe os presentes que

podem ser comprados no mesmo local. Se algum não se encaixar em nenhum grupo, é melhor pensar em outra
coisa.

√ Trace um roteiro dos lugares que você precisa ir e siga a sequência. Escolha lojas que estão no caminho
do seu trabalho ou que fazem parte do seu trajeto habitual. O melhor horário para evitar o rush das compras é no
começo da manhã ou no meio da tarde.
√ Simplifique ainda mais dando presentes com tema único: todo

mundo ganha a mesma coisa, só variando cores e tamanhos.
Porta-retrato, pen drive e bebida são algumas opções.

√ Criatividade é fundamental na hora de escolher presentes,
o que não significa necessariamente gastar muito. Um exemplo:
compre uma “necessarie” e complete com alguns produtos (pode
ser para banho, cabelos ou cosméticos). Serve como sugestão de
presente para mulheres, homens e crianças.
√ Se optar por amigo secreto, estabeleça valores para que
não haja disparidade de preço dos presentes.
√ Evite presentes íntimos como lingeries.
√ Perfumes, só se souber a fragrância que a pessoa quer
ganhar. Nada de inventar nessa hora. Afinal, perfume é muito
pessoal.
√ Vale-presentes. Muitas lojas oferecem essa opção de
compra. Você não perde tempo escolhendo e não tem o risco de
troca. Só tem que escolher o valor do vale-presente.

16

COOPERCICA

É o jeito mais simples de alcançar a simplicidade. Na dúvida da importância de alguma coisa,
remova-a da sua vida. E isso começa em casa. Para que guardar tantos objetos, se não tem certeza
da sua utilidade? Doe para quem precisa, se desfaça. Essa “tralha”, além do pó, acumula energia
negativa.

■ Organizar

Depois de se desfazer de tanta coisa inútil – isso inclui também problemas, valores, expectativas
e ideais -, este é o momento para se organizar. A organização simplifica a vida. Faz as pessoas
enxergarem e compreenderem aquilo que ficou perdido na bagunça. Subtraia o óbvio e acrescente o
que realmente é importante.

■ Poupar tempo

É outra regra da vida simples. Quem poupa tempo, poupa energia. Por
isso, antes de qualquer ação é preciso se perguntar: vale a pena fazer tal
coisa? Será que eu quero mesmo usar o meu tempo para isso? Será que vai
agregar algum valor para mim? Uma das coisas mais difíceis é administrar
bem o tempo. A vida passa muito rápido e precisamos saber o que realmente
queremos dela.

■ Conhecimento

O conhecimento faz tudo ser mais simples. Não importa a dificuldade de
uma atividade. Usar o tempo para aprender algo é muito bom. Não é tempo
perdido. É tempo ganho. A ignorância é uma praga, que trava o crescimento.
É preciso se conhecer melhor, conhecer melhor o outro e acreditar que a
vida é um aprendizado sempre. Estamos aqui para aprender. Já dizia Raul
Seixas: “Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha
opinião formada sobretudo”. O conhecimento nos faz enxergar o mundo de
uma forma mais simples e bela. Viajar também é uma maneira de adquirir
novos conhecimentos. Então, se aventure!

■ Diferenças

Respeite as diferenças. Perceba que você não é igual a fulano e nem ciclano pensa igual a você.
Por outro lado, essas diferenças podem servir de aprendizagem, a partir do momento em que aceita
o outro como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Esta aceitação evita a decepção. Jogue
fora os preconceitos.

■ Emoções

Mais emoções são melhores que menos! É preciso amar as pessoas como se não houvesse
amanhã e também cuidar da natureza, dos bichos, enfim, da vida. Deixe as emoções saltarem do seu
coração. Em forma de carinho, elogio, de amor ao próximo. Extravase as emoções. Pra que guardálas? Ame muito. Não há nada no mundo melhor que o amor. Nunca perca a fé e a esperança. Elas
movem montanhas. São nossas fontes inspiradoras, motivadoras!
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Culinária
F IC H A 1 2 5

Folhado de Natal
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 e 1/2 colher (sopa) de manteiga sem sal
1 cebola pequena picada
800g de lombo suíno cortado em cubos
2 sachês de Tempero SAZÓN® Vermelho
1/2 xícara (chá) de vinho tinto seco (100 ml)
1 talo de alho-poró cortado em rodelas finas
1 cenoura média, em cubos
1 sachê de Caldo SAZÓN® Carne
1 colher (chá) de sal
1 copo de requeijão (250g)
6 placas (10 x 15cm) de massa folhada (200g)
1 clara batida

Modo de preparo
Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo
alto para derreter. Junte a cebola e refogue por 2 minutos,
ou até ficar transparente. Adicione o lombo, aos poucos, e
frite por 12 minutos, ou até dourar. Acrescente o Tempero
SAZÓN®, o vinho, o alho-poró, a cenoura, o Caldo SAZÓN®
e o sal, deixe cozinhar, em fogo médio, por 10 minutos, ou
até que a cenoura esteja “al dente”. Misture o requeijão e
retire do fogo. Distribua em 6 refratários pequenos, próprios
para suflê (10 cm de diâmetro), cubra com a massa folhada
e pincele a superfície com a clara. Leve ao forno quente
(200 graus), por 20 minutos, ou até que a superfície esteja
dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

Arroz de Festa com Frango e Ricota
Ingredientes
3 xícaras (chá) arroz
1 peito de frango
3 tomates sem pele e sem semente
1 pimentão vermelho médio, cortado em tiras
cebola e alho a gosto
sal a gosto
100g de queijo parmesão ralado
100g de ricota
100g de azeitona verde picada
cheiro verde

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 postas espessas de cação, desossadas e cortadas em cubos pequenos (400g)
1 sachê de HONDASHI®
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de óleo
3 folhas de alface crespa
6 folhas de alface frissé
folhas de meio maço de rúcula
folhas de meio pé pequeno de radicchio* (50g)
1/2 xícara (chá) de nozes picadas
100g de queijo brie cortado em fatias
100g de figo seco, em fatias
sementes de 1 romã
1 colher (sopa) de azeite de oliva
2 colheres (sopa) de vinagre de maçã

Modo de preparo
Em uma tigela pequena, coloque os cubos de peixe e
tempere com meio sachê de HONDASHI® e meia colher
(chá) de sal. Em uma frigideira média, coloque o óleo e
leve ao fogo alto para aquecer. Junte os cubos de peixe
e frite por 3 minutos, ou até que dourem. Reserve. Em
uma saladeira, disponha as folhas de alface, a rúcula, o
radicchio, as nozes, o queijo brie, o figo, as sementes
de romã e os cubos de peixe. Prepare o molho: em uma
molheira, coloque o azeite, o vinagre, o HONDASHI® e
o sal restantes, e misture bem. Regue a salada e sirva
em seguida.
* Radicchio é um dos nomes comuns para alguns tipos de
chicória. No Brasil, o nome radicchio se aplica somente
às variedades de chicória que têm folhas vermelhas,
sobrepostas, em forma de "cabeça", semelhante ao
repolho.

Foto ilustrativa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salada de Folhas ao
Vinagrete com Romã

Ingredientes Cobertura
•
•
•
•

1 lata de creme de leite, sem soro
100g de mussarela de búfala
sal e noz moscada a gosto
queijo parmesão ralado

Modo de preparo
Prepare o arroz a sua maneira e reserve. Cozinhe o peito
de frango com pouco tempero e desfie. Refogue a cebola,
o alho, os tomates, o pimentão e acrescente o frango
desfiado. Mexa bem e adicione o queijo ralado, a ricota,
azeitonas e o cheiro verde. Acerte o sal. Para a cobertura,
bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o queijo
ralado. Monte em um refratário, untado com margarina,
colocando primeiro uma camada de recheio, depois o arroz,
a cobertura e por último o queijo ralado. Leve ao forno para
gratinar.
Receita enviada pela associada:
Sonia Maria Piovesan Ferretti

COOPERCICA

19

