Participe do “Natal sem Fome” !
A Coopercica vai realizar de 01 a 24 de dezembro a
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Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488
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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
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Saúde
A influência da mente
sobre o corpo
Enxaqueca, doenças gastrointestinais, problemas de pele ou dores articulares nem sempre
são diagnosticadas como um problema físico.
Muitas vezes, as causas são emocionais,
e podem estar relacionadas a um trauma recente ou ao estresse acumulado
na rotina diária. Trata-se das doenças psicossomáticas, pelas quais o
paciente enfrenta dificuldades no
diagnóstico e até insucesso dos
tratamentos propostos, acarretando em idas e vindas a consultórios e especialistas em
busca da cura ou alívio.
Do ponto de vista fisiológico, a doença psicossomática nasce em uma região do cérebro
chamada hipotálamo, que funciona como uma
antena responsável por captar as emoções e os
sentimentos mais fortes. Junto com a glândula
conhecida como hipófise, o hipotálamo controla
quase todas as funções do organismo. Assim,
uma disfunção nessa região pode desencadear
os mais variados males.
O caminho, para identificar se a doença tem
ou não fundo emocional, é examinar que causas, além das físicas, podem ter ajudado no
desencadeamento ou na piora da doença. Nesse sentido, a psicoterapia pode ajudar, já que

os males do organismo sempre expõem algum
desconforto da mente. Muitos problemas físicos
são tentativas da mente em avisar o indivíduo
que alguma coisa não vai bem.
Nesses casos, de acordo com a Associação
Brasileira de Medicina Psicossomática (ABMP),
além da psicoterapia, é importante que a pessoa procure praticar atividades positivas para o
bem-estar emocional, reduzindo assim o estresse e outros desequilíbrios psíquicos, como a depressão. Exercícios aeróbicos são muito importantes para equilibrar as emoções, assim como
é fundamental investigar problemas emocionais
com a ajuda de um especialista.

Comece a agir e pare de dar desculpas
■ Falta de dinheiro: se está faltando “dindim”, trabalhe mais. Se não adiantar,
arrume outro trabalho; estude, aprenda, enfim, conheça outras pessoas que possam
lhe dar oportunidades. Falar que não tem dinheiro não comoverá as pessoas.
■ Falta de sorte: reclamar que não tem sorte é admitir os próprios erros. Na
verdade, pessoas que reclamam da falta de sorte são orgulhosas demais para assumir
o que precisam corrigir.
■ Falta de experiência: é desculpa esfarrapada dizer que não tem experiência.
Ofereça seu trabalho voluntário e em troca ganhará gratidão e experiência.
■ Falta de tempo: o primeiro passo é saber priorizar o que realmente é importante
na sua vida. Todo serviço que bloqueia os seus objetivos é um “ladrão” de tempo. Agir
sem se preocupar em melhorar os processos é desperdiçar tempo.
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Campanhas

Na loja 4, Drogaria Coopercica!

Coopercica entregou brinquedos
às entidades beneficentes
A Coopecica entregou no dia 11 de outubro as doações da campanha “Criança Solidária” às entidades beneficentes cadastradas: Aprendiz D. José Gaspar, Casa Nossa Senhora do Desterro, Núcleo
Comunitário Jardim Novo Horizonte e Creche Ternura e Coragem. A Coopercica agradece mais uma
vez a participação dos cooperados.

Coopercica participa do
Programa Parceria do Idoso
A Coopercica, uma cooperativa realizadora de Projetos Socioambientais, vai participar até março de 2013
do Programa Parceria do Idoso, da Cidade Vicentina Frederico Ozanan, para ajudar os aproximadamente
100 idosos que vivem na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
Segundo Antonio Celso Preterotti, administrador da Cidade
Vicentina, além de beneficiar os Internos, as empresas que
aderirem ao Projeto também estarão contribuindo para a
promoção de Projetos Sociais internos, como Inclusão Digital e
Arte-Educação.
O programa começou em setembro e oferecerá Selo de
Certificação da Parceria, designando a instituição parceira
como “Empresa de Responsabilidade Social”.
Se a sua empresa tem interesse em fazer parte deste
programa, entre em contato com a Cidade Vicentina, através
dos telefones (11) 4523-3372 e (11) 4523-3358 ou pelo e-mail
c.vicentina@uol.com.
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Serviços

A Drogaria Coopercica, instalada na loja 4
(Jd. São Vicente), foi aberta no dia 8 de outubro.
Lá os cooperados encontram genéricos, de
vários laboratórios, com preços bem atraentes.
E um setor só com 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. Vitaminas e polivitamínicos também
estão sendo comercializados.

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 -,
pronta para lhe atender.
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.

Genérico: até 40% mais barato
Genérico é um medicamento com a mesma substância, dosagem, qualidade e
eficiência de um remédio de marca comercial, porém vendido por um preço mais
acessível (até 40% mais barato). Está no mercado há 12 anos e segue os mesmos
critérios exigidos pela Vigilância Sanitária para os medicamentos de marca.
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Sorteios

Serviços

Para atender aos pedidos dos cooperados, está funcionando a Lotérica São Vicente na loja 4 (Jd.
São Vicente). O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às
15h. Confira os serviços prestados ao lado.

Serviços
• Pagamento de Contas
Boletos da Caixa Econômica Federal
Valor: até R$ 2.000,00
* Recebidos após o vencimento
• Boletos de outros bancos
Valor: até R$ 700,00
* Recebidos até o vencimento

Loterias

• Convênios
IPTU / CPFL / NET / DAE e outros
Valor: até R$1000,00
* Recebidos após o vencimento

• Segunda-feira: Lotofácil e Quina
• Terça-feira: Dupla Sena e Quina
• Quarta-feira: Federal, Lotofácil, Lotomania, Mega
Sena, Quina e Timemania
• Quinta-feira: Quina
• Sexta-feira: Quina, Lotofácil e Dupla Sena
• Sábado: Federal, Loteca, Lotogol, Lotomania,
Mega Sena, Quina e Timemania

• Simples Nacional
Valor: até R$1.000,00
Pagamento de Benefícios
INSS / Seguro Desemprego / Bolsa Família / PIS/FGTS

• Abertura de conta da Caixa Econômica Federal
• Cadastro de senha do Cartão Cidadão
• Recarga de celular Tim, Vivo e outras operadoras

Sorteios
Contemplados com Chopeiras Art Chopp
• Neusa Thomaseto Saccomani (loja 1)
• João Roberto Ricci Giaretta (loja 2)
• Élida Gonçalves Braga (loja 3)
• Élcio de Andrade Santos (loja 4)
• Manoel Batista (loja 5)
* Sorteio dos contemplados com chopeiras Art Chopp, realizado
no dia 8 de outubro.
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“Coopercica & Avec:
Feliz Dia das Crianças”
A Coopercica & Avec sortearam cinco X-BOX 360 Slim 4 Gb
(um por loja), no dia 8 de outubro. Confira os ganhadores:
• José Carlos Zomignani (loja 1)
• Edna Aparecida Alves Moreira (loja 2)
• Luiz Carlos Ferreira (loja 3)
• Patrícia Oliveira Ricci (loja 4)
• José Júnior Araújo Sabóia (loja 5)

Promoção
“Mês das Crianças”
A Coopercica realizou a promoção “Mês das
Crianças”, que sorteou vale-compras (no valor de
R$ 150,00), do setor de Presentes & Utilidades. Os
sorteios aconteceram nos dias 10 e 31 de outubro.
Confira os ganhadores.

Sorteio do dia 10/10

Sorteio do dia 31/10

• Paulo Henirque Samogim (loja 1)
• Ana Flávia Porcari (loja 2)
• Virgínia Emília Polo Manzato (loja 3)
• Geralda Célia da Cruz (loja 4)
• Maria Regina Dalceno (loja 5)

• Anderson Santana (loja 1)
• Jairo Monteiro da Silva (loja 2)
• Gilberto Roncatto (loja 3)
• Fernando Augusto Biancardi (loja 4)
• Keila da Silva G. Martins (loja 5)

Imagens meramente ilustrativas.

Lotérica está funcionando na loja 4

Compra Premiada Mensal
de Setembro
A seguir, os contemplados com vale-compras (correspondente ao valor
do cupom fiscal), cujo sorteio foi realizado no dia 01 de outubro.
• Mari Rose Scatena Duo (loja 1)
• Márcio Augusto De B. Santos (loja 2)
• Neusa Benedita Pires Bianchini (loja 3)
• Manoel Pardo Filho (loja 4)
• José Martins de Oliveira (loja 5)
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Cartão Coopercica

As vantagens
de ser Cooperado
Se você ainda não é cooperado, conheça as
vantagens de se associar a esta cooperativa.
1 • A Coopercica conta atualmente com mais de
147 mil cooperados e é uma das maiores cooperativas
de consumo do Brasil.
2 • A Coopercica vem crescendo e aumentando
sua capacidade de negociação com os fornecedores.
Portanto, cada vez mais oferece preços competitivos.
3 • Para os cooperados, preços diferenciados,
bem atraentes.
4 • Cheque pré-datado para 30 dias, sem juros.
5 • Aceita os principais cartões de crédito.

Crianças, entre outras.
9 • Convênios com empresas conveniadas de
diversos segmentos.

6 • Ofertas semanais.
7 • Sorteios permanentes.
8 • Promoções especiais, entre elas no Aniversário
Coopercica, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das

10 • Empresa de responsabilidade socioambiental,
já que coloca em prática projetos de caráter social,
ambiental e educativo.

Como se associar
Faça uma visita a uma de nossas lojas e comprove as vantagens oferecidas pela Coopercica. Se você se
interessar, é muito fácil ser um cooperado. Basta apresentar o seu CPF, RG e um comprovante de residência. É
cobrada taxa única de R$ 1.
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Para maior comodidade dos cooperados,
as cinco lojas Coopercica contam com um
setor especializado em presentes e utilidades
domésticas. Os preços das mercadorias são
bem acessíveis.

Os cooperados que quiserem antecipar as
compras de Natal já podem adquirir presentes,
inclusive infantis. Entre as opções, brinquedos
educativos-pedagógicos, bonecas, carrinhos e
jogos.
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!

COOPERCICA
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Consumo
Alimentação saudável
Unilever Food Solutions divulgou uma
pesquisa com consumidores de 10 países que
aponta serem os brasileiros (71%) os mais
interessados em procurar por alimentação
saudável quando vão comer fora de casa.
Somente a China apresentou índice maior, com
81% dos entrevistados.
O brasileiro ainda se mostrou um dos mais
receptivos em relação ao sabor da comida saudável.
Apenas 39% dos entrevistados no país afirmaram
que essa alimentação não os satisfazem, o segundo
menor índice em todo o mundo, atrás apenas da
Alemanha (28%).
■ Macarrão
O macarrão é o alimento mais consumido no
Brasil, segundo pesquisa da Fundação Cândido
Rondon, da Universidade Federal do Mato Grosso do
Sul. O tipo mais presente no País é a massa seca, que
está em 88% das residências. A massa instantânea
está em 33% dos lares, enquanto apenas 10% das
casas consomem a massa fresca. O consumo per

capita de massas alimentícias no Brasil é de 6,2
kg ao ano. Esse mercado faturou R$ 6,1 bilhões no
Brasil em 2011.
■ Vinagre
Os vinagres produzidos depois do dia 06 de
outubro não podem mais usar nas embalagens
expressões “claro” e “escuro”. Ambos passam a ser
“vinagre de álcool colorido”. O vinagre de maçã passa
a ser vinagre de fruta - maçã. Outros tipos, como
vinagres de vinho tinto, de vinho branco e balsâmico,
os rótulos não mudam.
■ Nectares de laranja
Os néctares de laranja terão que ter pelo menos
50% do suco de fruta, conforme determinação do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A medida eleva dos atuais 30% para 50% no
mínimo o conteúdo de suco de laranja nas bebidas
vendidas como néctar de fruta.
As indústrias têm prazo de 180 dias para se
adaptarem à norma, publicada no dia 28 de agosto
passado.

1º Parágrafo
■ Passaporte em Jundiaí

Já está funcionando no Maxi Shopping, em
Jundiaí, um posto da Polícia Federal para emissão
de passaportes. Inaugurado em 01 de outubro, o
novo local possibilitará a emissão diária de até 100
passaportes. O horário de atendimento é de segunda
a sexta, das 10h às 19h. O agendamento para a
emissão do documento só é disponibilizado no site da
Polícia Federal: www.dpf.gov.br.

■ Homem gasta mais

Pesquisa da Connect Shopper aponta que os homens estão gastando em média de 15% a 20% a mais
que as mulheres nos supermercados. Eles já representam 1/3 do público do varejo brasileiro. Gostam de
comprar bebidas alcoólicas, produtos gourmet, temperos e azeites, além de artigos de higiene e perfumaria.

■ Tablets no Brasil

A previsão da IDC Brasil é de que, até o fim do ano,
o número de tablets ( tipo de um computador portátil
como o iPad) chegue a 2,6 milhões no País, e que,
em 2013, esse número mais que dobre, atingindo 5,4
milhões de dispositivos. No ranking mundial de consumo de tablets, o Brasil saltou da 17ª posição para
a 11ª. Até o fim do ano o Brasil deve entrar no top-10,
segundo a IDC.
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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.

Na Safra

Beterraba

Os alimentos e as emoções
■ Abacate: estimula o sono

Para combater a falta de sono, experimente comer abacate. Rico em vitaminas, como B3, equilibra
os hormônios que regulam as substâncias químicas
cerebrais responsáveis pelo sono. Consumir ½ abacate pequeno, 3 vezes por semana.

■ Banana: contra a ansiedade

Hortaliças e Outros

Frutas

Beterraba
Cenoura
Chuchu

Abacaxi Pérola
Ameixa nacional
Laranja pera
Manga Tommy
Pêssego nacional
Uva Thompson

Embora existam vários tipos de beterraba,
os mais conhecidos são a vermelha, usada
na alimentação, e a branca, cultivada em
países europeus para a extração do açúcar.
Quando consumida crua preserva suas
propriedades nutricionais.

Nutrição

Ajuda a diminuir a ansiedade, causada pela
queda de serotonina do organismo. Quando os níveis desse neurotransmissor estão baixos, falha a
comunicação entre as células cerebrais e a pessoa
costuma ficar ansiosa. A banana melhora ainda o
estado geral de ânimo, além de apresentar grande
quantidade de ferro, que estimula a produção de hemoglobina, auxiliando nos casos de anemia. Consumir 2 unidades por dia.

■ Chá verde: espanta o estresse

A beterraba é muito rica em vitaminas e
minerais. Os nutrientes se concentram mais
nas folhas, mas a raiz também tem vitaminas
A, B e C. Além disso, ela apresenta cálcio, ferro
e açúcar, que lhe confere o sabor adocicado,
e alto teor de potássio. Ajuda no controle de
pressão alta. Alimento fonte de carboidratos, ou
seja, fonte energética.

■ Gérmen de trigo e damasco: diminuem
a irritação

Apresentam vitaminas B1 e B5, que melhoram a
qualidade de impulsos nervosos, evitando o nervosismo. Consumir 2 colheres (chá) por dia. Damasco
seco também pode ajudar porque é rico em triptofano, um aminoácido que traz energia e melhora o
humor. Consumir 4 damascos por dia.

■ Mel: para alegrar a vida

Lançamento

Triste sem motivo? Novamente, a causa pode
ser a falta da serotonina. O mel funciona como um
calmante natural, pois aumenta a eficiência da se-

Sabonete antibacteriano
Protex for Men
Protex for Men é o primeiro sabonete antibacteriano voltado ao público masculino. Encontrado nas
versões em barra e shower gel, com duas opções de fragrância: Energy e Sport. Foi desenvolvido para
proteger e combater os odores, e ainda promete eliminar 99,9% das bactérias.
O shower gel pode ser usado no corpo e também no cabelo.
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Essa erva é capaz de neutralizar as substâncias
oxidantes que, em excesso, provocam cansaço, estresse e acabam desorganizando o funcionamento
do organismo, desencadeando a obesidade e a depressão. Além disso, o chá verde ajuda na digestão.
Consumir 4 a 6 xícaras (chá) por dia.
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rotonina no cérebro. O mel também faz bem para o
intestino, pois ajuda a regenerar a microflora intestinal. Consumir 1 colher (sopa) por dia.

■ Óleo de linhaça: alivia a compulsão

Extraído da semente de linhaça e prensado a
frio, este óleo ajuda a regular os hormônios que
mantêm o sistema nervoso saudável. Resultado: diminui a compulsão pela comida. Consumir: 1 colher
(sobremesa) antes do almoço e do jantar.

■ Salmão: combate o mau humor

O mau humor constante pode ser falta de ômega
3 no prato. Não deixe de comer salmão, atum ou
sardinha, ricos em ômega 3, substância que incentiva a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina (responsáveis pela sensação de bem-estar).
Consumir 1 porção, 2 vezes por semana.

■ Tofu e açaí: espantam o desânimo

O queijo de soja tem o dobro de proteínas do
feijão e uma boa dose de cálcio. Também é rico em
magnésio, que combate a fraqueza e a falta de ânimo. Consumir 1 fatia média por dia.
Um pote de açaí fornece energia ao corpo com
rapidez porque tem alto teor de gorduras insaturadas, além de carboidratos e açúcar.

Como aliviar sentimentos negativos
Além dos alimentos, confira as dicas para aliviar sentimentos negativos.
■ Culpa: expressar o que sente é fundamental para aceitar os próprios erros e conviver com eles.
■ Inveja: realizar um trabalho voluntário pode ajudar, assim como uma terapia para trabalhar a autovalorização.
■ Raiva: desenvolver autocontrole através de atividades que estimulam a respiração, como ioga, artes
marciais e fisioterapia respiratória.
■ Solidão: buscar contato com amigos e familiares.

COOPERCICA
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Reflexão

Turismo

O violinista
Era uma vez um violinista, cujas notas
mágicas saíam de seu instrumento e acertavam
em cheio o coração das pessoas, provocando
sensações maravilhosas.
Durante um de seus concorridos concertos,
um som estranho interrompeu a concentração
da plateia. Uma das cordas do violino arrebentou. Imediatamente, o maestro deu sinal para a
orquestra parar. O público ficou paralisado. Só
Sebastião continuou tocando, como se nada tivesse acontecido.
Seguindo a reação do violinista, a apresen-

Brasil, Cone Sul ou Caribe?
Você escolhe a sua viagem de Réveillon
Sabe por que o Réveillon é tão caro no Brasil? Porque nenhuma outra cultura valoriza tanto
a passagem de ano quanto a nossa. Para “aliviar”
o seu bolso, seguem dicas de viagens nacionais
e também internacionais.

■ Brasil

No Réveillon, hotéis de cidade aumentam menos
as suas tarifas do que as pousadas de praia. Além do
preço, as capitais - João Pessoa, Maceió, Aracaju,
Natal, Recife, Fortaleza e Salvador - oferecem vantagem de não ter colapso de energia ou desabastecimento de água, como em alguns vilarejos de praia.
Mas se você está pensando em virar o ano no
Rio, não se deixe abater pelos preços. O Réveillon de
Copacabana é uma das festas mais bonitas do país.
A recente instalação de hotéis básicos no centro do
Rio – Íbis e Formule 1 – oferece a chance aos mais
rápidos de passar a virada do ano na “Cidade Maravilhosa” sem gastar numa noite a
verba das férias inteiras.

■ Cone Sul

Em Buenos Aires, não deixe
de ir aos tradicionais espetáculos de tango (vale a pena também pela garantia do traslado
de volta) ou assista aos fogos
em Puerto Madero, um dos bairros mais modernos e atualmente
o centro gastronômico de Buenos
Aires. Muitos brasileiros vão estar
16

na cidade, fazendo compras e aproveitando as atrações da cidade.
Em Montevidéu, a sugestão é almoçar no dia 31
de dezembro no centenário Mercado do Porto, com
dezenas de restaurantes, onde as carnes são assadas em parrilla - churrasqueira típica que usa apenas a brasa da lenha. As peças são temperadas e
colocadas bem próximas à brasa, numa temperatura
muito alta.

■ Caribe

O Réveillon marca o início da alta temporada no
Caribe — mas, comparando ao que se cobra por
aqui na mesma época, continua parecendo um bom
negócio.
A vantagem é que todo grande hotel ou resort
realiza a sua festa. E, se houver outras festas
acontecendo no pedaço, será fácil comprar um
convite. Para quem quer comemorar fora
do hotel, os lugares mais animados são
Cancún, Playa del Carmen, Curaçao e
Barbados. O mais chique? St.-Barth.
Como é inverno lá, o mar não
está morno como no meio do ano,
mas basta entrar para se acostumar
rapidinho.
O inverno é a época mais seca,
com umidade do ar mais baixa,
menos chuva e sem furacões, já
que eles só ocorrem no verão e no
outono (agosto a novembro). Por isso
é o roteiro preferido dos americanos.

COOPERCICA

tação continuou.
Mal deu tempo da plateia se acalmar, mais
uma corda se rompeu. Sebastião manteve
a mesma postura: ignorou as dificuldades,
improvisou e continuou tocando divinamente
com apenas duas cordas.
Entretanto, o que os seus fãs não esperavam
é que logo em seguida mais uma corda se
romperia. O violonista tinha ao seu alcance
apenas uma corda. Para delírio do público,
o músico manteve a calma e a serenidade e
conseguiu tirar todos os sons de uma única
corda, de forma brilhante.
Vendo o maestro motivado e animado, a
orquestra voltou a acompanhá-lo. Sebastião foi

ovacionado. O público se levantou e o aplaudiu de pé. Além de ser um músico genial, deixou uma lição
de vida: não desistir diante de um obstáculo!
Resumindo: nem tudo está perdido. Sempre existirá uma corda, uma esperança. Quando sentir
desânimo, lembre-se desse violinista que não desistiu diante de um problema. Esta é a sua oportunidade
de tocar a melhor corda do universo: a fé!
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Culinária
F IC H A 1 2 4

Frango à Marguerita
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

2 colheres (sopa) de óleo
5 filés de peito de frango
2 sachês de Caldo SAZÓN® Galinha
1 dente de alho espremido
1/2 cebola pequena picada
4 tomates grandes e maduros, sem sementes, picados
1/2 xícara (chá) de folhas de manjericão

Modo de preparo
Em uma frigideira grande, coloque 1 colher (sopa) de óleo
e leve ao fogo alto para aquecer. Junte os filés, tempere-os
com meio sachê de Caldo SAZÓN® e frite por 3 minutos,
ou até dourarem. Vire-os, tempere com mais meio sachê de
Caldo SAZÓN® e deixe por mais 3 minutos. Transfira para
um prato de servir e reserve aquecidos.
Na mesma frigideira, coloque o óleo restante e espere
aquecer. Acrescente o alho e a cebola, e refogue
rapidamente. Adicione o tomate, o Caldo SAZÓN® restante
e o manjericão, e cozinhe por 3 minutos, ou até o tomate
soltar um pouco de líquido.
Disponha sobre os filés e sirva em seguida.

Flan de Abacate
Ingredientes
2 xícaras (chá) de abacate maduro
2 xícaras (chá) de leite
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
1 pacote de gelatina em pó sem sabor

Calda
•
•
•
•

2 colheres (sopa) de achocolatado
1 xícara (chá) de leite
2 colheres de sopa de açúcar
1 colher (sopa) de amido de milho

Ingredientes
•
•
•
•

2 e 1/2 xícaras (chá) de água
1/2 colher (chá) de sal
1/2 colher (sopa) de óleo
250g de macarrão tipo fusilli cru

Ingredientes molho
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cebola média picada
2 dentes de alho amassados
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
250g de linguiça toscana fresca, sem pele,
picada
2 xícaras (chá) de polpa de tomate
2 sachês de Tempero SAZÓN® Laranja
1 pitada de sal
2 colheres (sopa) de cebolinha-verde
picada

Modo de preparo
Em um refratário fundo próprio para microondas, coloque a água, o sal e o óleo. Tampe e leve ao microondas, em potência alta, por 2 minutos. Junte o macarrão,
tampe novamente e volte ao microondas por mais 12
minutos, ou até ficar “al dente”, mexendo na metade do
tempo. Retire do microondas, mexa bem e deixe descansar, tampado por 5 minutos. Enquanto isso, prepare
o molho: em um refratário médio, coloque a cebola, o
alho e o azeite, e leve ao microondas por 2 minutos, em
potência alta. Junte a linguiça, tampe e volte ao microondas por mais 5 minutos. Acrescente a polpa de tomate,
o Tempero SAZÓN® e o sal, e leve ao microondas por
mais 5 minutos. Polvilhe com a cebolinha, misture o macarrão e sirva em seguida.

Foto ilustrativa

•
•
•
•

Fusilli à Toscana

Modo de preparo
Bata no liquidificador o abacate, o leite e o açúcar e reserve.
Dissolva a gelatina conforme instrução da embalagem,
adicione ao liquidificador e bata mais um pouco. Despeje
em uma forma molhada e leve à geladeira.
Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda.
Dissolva bem, mexendo para não grudar até engrossar e
deixe esfriar. Desenforme o flan e cubra com a calda.
Receita enviada pela associada:
Rubia P. Costa
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