A amizade

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM JULHO:
06 . PANIFICAÇÃO

A lua, às vezes, tem o formato de vírgula para
mostrar que nem no infinito a amizade e o carinho têm
um ponto final. Que a nossa amizade seja sempre uma
vírgula sem ponto final.
20 de julho: Dia do Amigo!

Ampliação da Padaria Central.

07 . NOVIDADES
Nas lojas 1 e 2, sopas nutritivas e saborosas!

08 . NUTRIÇÃO
Você sabe harmonizar vinhos com chocolates?

10 . PROMOÇÕES
Confira as Ofertas Especiais.

Lojas Coopercica

12 . FAZENDO A FEIRA
Diferenças entre cará e inhame.

Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
Fone: 3378-2800
Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

13 . SAÚDE
Seu leite pode salvar vidas!

Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica

15 . COOPERATIVISMO

Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Coopercica cumpre papel socioambiental.

16 . STORYTELLING
Lemann: “Não basta administrar com eficiência."

17 . REFLEXÃO
A pessoa que atrapalhava sua vida faleceu!
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Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610
Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Horário de funcionamento
Loja 1 - 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e dom: 7h às 20h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 23h; sab: 7h às 23h e dom: 7h às 20h
Loja 3 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 18h
Loja 4 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Loja 5 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h
Loja 6 - 2ª a sab: 8h às 22h e dom: 8h às 20h

Expediente

Foto de Capa: Guilherme (Foto Visão)
Frente: Alexandre, José Benedito, Lucas, Maristela e Elaine.
Atrás: Rangel, Sérgio, Carlos, Altemar e Marcelo.
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CARNES

CARNES

NA LOJA 3, AÇOUGUE EXCLUSIVE OFERECE ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Já está em funcionamento na loja 3 (V. Rio Branco) o Açougue
Exclusive, que oferece atendimento personalizado de balcão.
Mas não é só isso. “Oferecemos cortes diferenciados - carnes macias e com a
garantia de qualidade Frigol -, expostos em bandejas no balcão de atendimento, em
material que garante a sua conservação e facilita a visualização”, comentou Ricardo
Monteiro de Souza, supervisor do Açougue Completo Frigol.
Entre as vantagens, o cooperado pode escolher o produto que vai levar, a
quantidade (de acordo com a sua necessidade) e também obter informações sobre as
carnes comercializadas, inclusive dicas de preparo, com um dos açougueiros.
As carnes são servidas em embalagens plásticas, que facilitam até o congelamento.
Confira alguns cortes disponíves:
Elaine

PARCERIA COM A FRIGOL GARANTE CARNE DE ÓTIMA QUALIDADE
Açougue Completo é uma parceria de exclusividade que a Coopercica mantém
com a Frigol.
Na prática, garante uma carne de ótima qualidade - mais
limpa, mais fresca e com alto nível de maciez -, uma padronização
dos cortes e o controle total da carne, com rastreamento do gado
desde o nascimento até o abate, o seu confinamento, a ração
empregada no período de engorda e a idade média para o abate.
Outra novidade é a presença de técnicos treinados no
Frigorífico da Frigol nas lojas. Assim, o cooperado leva para a sua
casa produtos selecionados e com garantia de qualidade.

Venha conhecer esse novo padrão de Açougue, na loja 3!

Nossa Equipe (Ordem Alfabética): Alexandre, Altemar, Carlos, José Benedito, Lucas, Marcelo, Maristela, Rangel, Sérgio.
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PANIFICAÇÃO

NOVIDADES

PADARIA CENTRAL É AMPLIADA

EXPERIMENTE AS SOPAS DAS LOJAS 1 E 2: SABOROSAS E NUTRITIVAS!

Diariamente, os 20 funcionários da Padaria
Central mais três prestadores de serviços se
revezam em três turnos, para preparar 64 itens,
entre pães, doces e salgados, distribuídos nas
seis lojas Coopercica.
“A Padaria Central, que fica na loja do Jardim Cica, é o único
setor que não para. São produzidas cerca de 70 toneladas de
alimentos para abastecer a rede Coopercica”, comentou o
gestor Denis Moron.
A Padaria Central acaba de ser ampliada e ganhou uma área
climatizada, para abrigar novas instalações da Confeitaria, setor responsável pela fabricação de bolos e doces.
Segundo Denis, entre os destaques da Confeitaria estão os canudos recheados, o bolo trufado de limão e o
pavê de bombom. Na área de panificação, a broa de chocolate e o pão da fazenda, massa doce com farofa crocante
por cima, estão tendo ótima procura.

PRODUTOS
A Padaria Central produz bolos sem cobertura, como o de fubá, laranja e
milho verde, e também com cobertura, como o de chocolate com ganache,
churros com cobertura de doce de leite e aipim com coco fresco por cima.
Além dos tradicionais bolos de cenoura com cobertura de ganache e o de
maçã com canela e uma farofinha doce por cima.

As lojas 1 (Jd. Cica) e 2 (Pq. Eloy Chaves)
estão servindo deliciosas sopas, preparadas com
ingredientes de qualidade, sem o uso de temperos
industrializados, geralmente com muito sódio.
“Só usamos temperos naturais como
cebola, alho e cheiro verde. O sal é
reduzido, pois muitas pessoas acrescentam
parmesão que já tem sal”, comentou a
nutricionista da Coopercica, Aline Garcia
de Paula.
Para quem faz dieta ou é vegetariano,
vale a pena experimentar o creme de legumes, sem adição de carne. Agora, para quem
gosta de “sustância”, prove a sopa de legumes (com músculo e macarrão). Tem também
o tradicional caldo verde, sopa de feijão (leva bacon e calabresa), mandioquinha com
Nutricionista Aline
frango, creme de cebola e abóbora com carne seca.
“A sopa de mandioquinha é um sucesso. Está sendo muito requisitada pelos cooperados”, afirmou Aline.
Para acompanhar as sopas, uma variedade de pães – inclusive o italiano -, queijo parmesão ralado e outros
tipos de queijo. Todos esses produtos você encontra no mesmo local, para facilitar as suas compras.
Essas sopas, além de gostosas e balanceadas, são muito práticas e podem ser congeladas. Estão sendo
comercializadas em embalagens de 480ml e 720ml.
As sopas começam a ser servidas às 16h, de segunda a sábado; aos domingos, a partir das 11h, nas lojas 1 de 2.

DIFERENCIAL
Os ingredientes utilizados são de ótima qualidade. Um exemplo: a Padaria
Central usa produtos Nestlé, como leite condensado Moça, para preparar
bolos e pudins. Por sinal, o pudim de leite é um dos mais vendidos. Outro
diferencial é o treinamento que os funcionários recebem, frequentemente,
para se reciclar.

ENCOMENDAS
A Padaria Central aceita encomendas para festas. E oferece muitas
opções de cardápio, como uma variedade de salgadinhos, mini pães (para
hot-dog, hambúrguer), o tradicional pão francês, baguetes recheadas e pães
de queijo. Confecciona bolos personalizados, inclusive com desenhos, mini
sonhos e até pão-de-ló para ser recheado ou consumido sem recheio.
As encomendas podem ser feitas pelo telefone: 3378-2809.

PANETONES
Não precisa mais ser época do Natal para comprar panetones. A Padaria Central passou a preparar e a distribuir
essas gostosuras nas seis lojas o ano inteiro.
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NUTRIÇÃO

VINHOS

QUE

HARMONIZAM

CO M CHOCOLA TES
É possível harmonizar vinhos com diferentes tipos de chocolate sem prejudicar o
sabor. Além da combinação saborosa, eles são ricos em flavonoides, substâncias que
varrem os radicais livres do nosso organismo. Portanto, fazem muito bem à saúde.
Experimente!

Chocolate branco

Por ser produzido com açúcar, manteiga de cacau e leite, é considerado o tipo mais doce de chocolate.
A regra básica para harmonizar um chocolate branco é buscar vinhos doces para complementar seu sabor –
sejam eles tintos ou brancos.
O Pinot Noir é uma boa opção, pois a gordura do chocolate branco acentua os sabores doces de cerejas
vermelhas, morangos e framboesas encontradas nesse vinho.
A doçura mais sofisticada do Porto Rosé oferece sabores ricos de morangos e groselha.

VALE A PENA

COMBINAR!

•
Champanhe
ou
vinho
espumante vai bem com todos os
tipos de chocolate.
• Combinam com todos os tipos
de chocolate os vinhos de sobremesa
fortificados, pois recebem a adição de
uma bebida destilada durante o seu
processo de fermentação para aumentar
a durabilidade. A adição da bebida
aumenta a quantidade de álcool na
mistura (esses vinhos têm ao menos 19%)
e paralisa o processo de fermentação,
resultando em um vinho que tem bastante
açúcar residual, muito mais doce, como os
portugueses Madeira e vinho do Porto.

Chocolate ao leite

Pode ser harmonizado também com vinhos como o Merlot, Pinot Noir, Riesling e Moscato.
O Vinho do Porto é a combinação mais tradicional porque traz sabores de frutas vermelhas ao chocolate.

Chocolate meio amargo

QUAL A TEMPERATURA PARA
BEBER UM BOM VINHO?

Combine-o com vinhos mais robustos, como o Cabernet Sauvignon. Um Chianti pode harmonizar bem
com um chocolate que tenha 60% de cacau.

Chocolate amargo

Além de ter a menor quantidade de açúcar em relação aos outros chocolates, tem também a menor
concentração de gordura. Como apresenta maior quantidade de cacau em sua composição, o sabor é forte e
marcante, combinando bem com vinhos tintos como o Bordeaux, Beaujolais, Syrah, Malbec e Porto.
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Fazendo a Feira
DIFERENÇAS ENTRE
CARÁ E INHAME
Apesar dos dois serem tubérculos,
se parecerem muito e fornecerem
praticamente a mesma quantidade de
energia (ver tabela), eles têm nutrientes
diferenciados.
O cará vence no quesito fibras, que ajudam a
diminuir a saciedade e a regular a absorção de açúcar
e colesterol. O inhame, por sua vez, tem mais que o
dobro de potássio, mineral que auxilia no controle
da pressão. Portanto, é saudável revezá-los à mesa.

Valores Nutricionais
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Cará

Inhame

Proteínas

2,3g

2,1g

Carboidratos

23g

23,2g

Fibras

7,3mg

1,7mg

Potássio

212mg

568mg

Fósforo

65mg

35mg

Valores energéticos (100g)

96cal

97cal

Julho

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO

SAÚDE

SEU LEITE PODE SALVAR VIDAS!
O leite humano é um alimento completo e
muito importante para o desenvolvimento dos
recém-nascidos.

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação que
estão em abundância de oferta e preços mais acessíveis.
Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

Legumes

Verduras

Frutas

Abóbora
Batata-doce
Cará
Cogumelo
Cenoura
Ervilha
Inhame
Mandioca
Mandioquinha
Milho-verde
Nabo
Pepino
Rabanete

Agrião
Alho-poró
Chicória
Coentro
Couve
Erva-doce
Espinafre
Salsão

Carambola
Kiwi
Laranja-lima
Mexerica
Tangerina

Jundiaí conta com um Banco de Leite Humano, para suprir as
necessidades de bebês internados nas UTIs Neonatal do Hospital
Universitário (HU), Paulo Sacramento e Sobam. Nos períodos de
baixas temperaturas (outono e inverno) e temporada de férias,
as doações caem bastante. Atualmente, o estoque está baixo,
operando com 50% de sua capacidade. Portanto, o Banco de Leite
conta com sua ajuda!
O Banco de Leite é um centro especializado no incentivo e no
apoio ao aleitamento materno, com atividades de coleta, controle de
qualidade e distribuição a recém-nascidos e prematuros internados,
que dependem desse alimento para manutenção da qualidade de
vida, com redução de riscos à saúde.
Para ser doadora, é preciso estar amamentando, ter produção
de leite excedente, ser saudável e não ser fumante. A equipe do
Banco de Leite é responsável pela coleta do leite na casa das mães
doadoras. A captação de leite ocorre em Jundiaí, Louveira, Cabreúva,
Itupeva, Itatiba, Cajamar, Várzea Paulista e Jarinu.

BANCO DE LEITE HUMANO
Endereço: Avenida Henrique Andrés, 547, Vila Municipal
Telefones: (11) 4521-7244 e 0800-178155
Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 13h.
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RH

COOPERATIVISMO

COOPERCICA CAPACITA COLABORADORES PARA O ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

COOPERCICA CUMPRE SEU PAPEL SOCIAL!

Cumprindo a determinação da lei 8.822, vigente em Jundiaí, a Coopercica treinou
colaboradores para que possam atender as necessidades das pessoas portadoras de
deficiência durante as compras nas seis lojas.

Nos seus 49 anos de existência, a Coopercica é uma das maiores cooperativas de
consumo.

usaram vendas nos olhos, para que pudessem
vivenciar as dificuldades que uma pessoa com
deficiência enfrenta no dia a dia e como eles podem
ajudar na prática essas pessoas.
Alguns funcionários ficaram com as mãos
imobilizadas para demonstrar a dificuldade na
realização das tarefas e estimular a empatia e auxílio
dos colegas.
Foram ressaltadas informações sobre as
deficiências e formas de abordagens, respeitando as
peculiaridades de cada limitação.
O enfoque desta capacitação compreendeu
várias informações importantes sobre legislação,
acessibilidade,
importância
do
conhecimento
dos nossos produtos e principalmente o cuidado
no atendimento e na compreensão de todos em
proporcionar o melhor.
Através de várias dinâmicas, os colaboradores
fixaram ainda mais o conteúdo abordado, inclusive
foi realizado um café sensorial, onde os funcionários

PROJETOS SOCIAIS
- Campanha de Inverno - arrecadação
de agasalhos e cobertores, destinados ao
Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, que
ajuda mais de 130 entidades cadastradas, e
ao Fundo Social de Solidariedade de Campo
Limpo Paulista.

“Historicamente, os países mais poderosos eram os
que tinham os melhores exércitos. Ou seja, formavam
grupos com um interesse comum e sabiam como se
comportar para obter cada vez mais conquistas. Assim é
o cooperativismo, que viabiliza a mudança por meio da
união de forças”, Max Gehringer, jundiaiense, trabalhou
na extinta Cica, atualmente é consultor e participa de um
quadro do "Fantástico", da Rede Globo, com sua visão de
gestão empresarial.

- Criança Solidária – arrecadação de milhares de brinquedos, que são entregues no Mês das Crianças (outubro).
Entidades filantrópicas já beneficiadas: Creche “Ternura e Coragem”, Casa Nossa Senhora do Desterro, Aprendiz
D. José Gaspar, Creche Almerinda Chaves, Associação Bem-Te-vi, Centro Educacional “João de Deus”, Núcleo
Comunitário Jardim Novo Horizonte e Creche Helena Galemberti.
- Natal sem Fome – arrecadação de toneladas de alimentos, doados às seguintes entidades assistenciais:
Cáritas Diocesana de Jundiaí, Vicentinos Eloy Chaves, Vicentinos Vila Rio Branco, Vicentinos Jundiaí Mirim,
Vicentinos São Pedro, Vicentinos Jerusalém, Paróquia Santa Rita de Cássia, Paróquia Senhor Bom Jesus, Creche
“Ternura e Coragem”, SOS, CCEV – Comunidade Casa Esperança e Vida, FCD, CEDECA- Centro de Defesa da Criança,
Pastoral da Criança, Pastoral da Sobriedade, Centro Educacional João de Deus, Casa Santa Marta, Associação Casa
do Senhor Jesus, Cidade Vicentina e Fundo Social de Campo Limpo Paulista.

INTERNET

CUIDADO COM AS NOTÍCIAS E PERFIS FALSOS!

PROJETOS AMBIENTAIS

Estamos vivendo a era fake, das notícias e perfis falsos, que vem atrapalhando
a vida de muitos internautas. Confira a seguir dicas para evitar que você acredite
nessas mentiras e, muito pior, que espalhe boatos falsos.
1. Existem sites como www.boatos.org e www.e-farsas.com para você checar as notícias.
2. O Google Chrome tem um aplicativo que ajuda a identificar perfis falsos no Facebook, o
Fake FB. Quando ele é baixado, um botão azul aparece na barra de extensões. Segundo o Google,
o índice de acerto é de 90%.
3. Verifique se a pessoa teve o nome citado em jornais, editais de concurso, Diário Oficial ou
sites de abertura de empresas que divulgam informações públicas sobre estruturas societárias.
4. Donos de perfis fake costumam copiar fotos de contas verdadeiras para construir a farsa.
Uma pesquisa sobre a imagem em sites de buscas como Google e Yahoo indica se ela está
associada a uma ou várias contas em redes sociais. A associação da foto a mais de uma conta
torna o perfil suspeito.
5. Certifique-se de que a pessoa tem conta em outras redes e interage com outros indivíduos.
Desconfie se os perfis com os quais ela se relaciona forem suspeitos. Quem cria perfil fake tem o
hábito de adicionar outros fakes para dar a impressão de uma vida social movimentada.
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Além do seu papel econômico, desempenha
importante função social na comunidade onde
atua: Jundiaí e região. Há 20 anos a Coopercica
realiza relevantes ações sociais e ambientais
em prol da comunidade.

REVISTA COOPERCICA

ANTES

Desde
1998
a
Coopercica
realiza programas educativos de
preservação e conscientização sobre
o meio ambiente. Durante oito anos,
esta cooperativa foi responsável
pelo reflorestamento de uma área
devastada da Serra do Japi, chamada
Cascalheira. As ações aconteceram
com a participação de estudantes (até 12 anos), que eram o foco do
projeto, e testemunharam o plantio de mudas de árvores nativas naquela
região. Hoje, essa área está totalmente recuperada.
Desde 2009 a Coopercica realizou o mesmo modelo de programa em
EMEBs de Jundiaí, na Associação Mata Ciliar e até no Zooparque Itatiba,
sempre interagindo com os estudantes através de ações e palestras
ecoambientais.

DEPOIS

07 de Julho: Dia Internacional do Cooperativismo!
REVISTA COOPERCICA
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STORYTELLING

REFLEXÃO

“NÃO BASTA ADMINISTRAR COM EFICIÊNCIA. TEM QUE REAGIR E SE ADAPTAR”.

A PESSOA QUE ATRAPALHAVA SUA VIDA MORREU!

A frase é do empresário mais rico do Brasil e o 22º do mundo: Jorge Paulo Lemann,
fundador e sócio do 3G — que controla empresas como Kraft Heinz, Burger King e
Anheuser-Busch (dona da marca Budweiser).

Os funcionários de uma multinacional receberam uma mensagem pelo celular
pedindo para que todos parassem o que estivessem fazendo e fossem até a capela
da empresa, “pois estava acontecendo o velório daquele colega que atrapalhava a
sua vida”.

Segundo Lemann, no passado, bastava ter uma
marca sólida e investir em eficiência para garantir
o sucesso de um negócio. Hoje, essa fórmula não
funciona mais e empresas dos setores tradicionais,
como bebida e alimentação, precisam lutar para
descobrir as novas demandas dos clientes e
acompanhar as mudanças.
"Eu sou um dinossauro apavorado, vivi por
muitos anos em um mundo aconchegante de marcas
antigas e volumes grandes, em que nada mudava
drasticamente e no qual você podia apenas focar em
ser mais eficiente e tudo ficava bem. De repente, nós
estamos sendo desafiados de todas as formas. Você
vai a um supermercado e se depara com marcas novas
nas prateleiras. Estamos sendo afetados por tudo.
Precisamos reagir e entender o que os consumidores
desejam", disse o empresário de 78 anos.
Diante de tantas transformações e mudanças,
o empresário afirmou que suas empresas estão
correndo para se ajustar. “Compramos marcas
e achamos que elas durariam para sempre. Isso
funcionou muito bem, pois administrávamos
com eficiência. Mas, agora, temos que nos ajustar
totalmente às novas demandas dos clientes, que hoje
são muito mais volúveis — eles querem produtos
diferentes todos os dias”.

HISTÓRIA
Filho de imigrantes suíços, seu pai fundou a
fábrica de laticínios Leco, abreviatura de Lemann &
Company. Graduou-se em Economia na Universidade
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Harvard (Estados Unidos). Foi um dos mentores da
fusão de Brahma e Antarctica, que criou a Ambev. É
sócio de Warren Buffett, o 2º homem mais rico do
mundo. Os dois são donos do ketchup Heinz.
Em 2004, a Ambev e a belga Interbrew
anunciaram fusão, formando a InBev. Quatro anos
mais tarde, a companhia adquiriu a Anheuser-Busch,
dona da marca Budweiser, criando a maior cervejaria
do mundo.
Lemann investe em startups (empresas que
desenvolvem produtos ou serviços inovadores). É
obsessivo por metas e resultados e defende uma
cultura de meritocracia. Financia bolsas de estudos. É
apoiador da Fundação Lemann, da Fundação Estudar
e do Instituto Tênis.

No início, as pessoas se entristeceram com a
morte do fulano, apesar de nem saberem de quem
se tratava. Depois, a tristeza deu lugar à curiosidade,
que gerou até comentários maldosos, do tipo “já foi
tarde”.
A agitação na capela foi tão grande, que
precisaram chamar os seguranças para manter a
ordem no local e organizar a fila.
Um a um, os funcionários, ao observarem pelo
visor do caixão, tiveram uma grande surpresa.
Espantados e cabisbaixos, foram deixando o local em
silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo
da alma.
A revelação foi chocante: no visor do caixão
havia um espelho e cada um enxergava a si mesmo.
Afinal, só existe uma pessoa capaz de limitar o seu
crescimento: VOCÊ!

PARA REFLETIR
Você é responsável pela sua vida! O mundo é um
espelho que devolve a cada indivíduo o reflexo de
seus atos. A maneira como você encara a vida é que
faz toda a diferença.

É fácil falar mal do colega, culpar o outro e nunca
admitir que você também pode estar cometendo
erros. É bem mais fácil jogar a culpa no colega, no
chefe. É cômodo criticar, reclamar e não tomar
nenhuma atitude construtiva.
Lembre-se que você faz parte de um grupo e
que atitudes positivas podem ajudar a sua equipe e
consequentemente a empresa onde trabalha.
Não se esqueça: as mudanças acontecem de dentro
para fora. Você pode superar os desentendimentos,
perdoar e endireitar o que estiver errado. Você pode
aprender a ser tolerante, mais aberto, a ponto de
enxergar os dois lados. Que tal se colocar no lugar
do outro?
Elimine toda a amargura, raiva e negatividade de
seus pensamentos. O local de trabalho não é uma
pista de fórmula 1. Você não deve achar que quem
está do seu lado é o seu adversário; que o chefe
só lhe persegue e que ele é o culpado de você não
ter conseguido aquela promoção. “Desengavete” e
jogue fora as atitudes egoístas; procure ser solidário
com as pessoas que estão à sua volta. Essas atitudes
vão fazer bem a você, aos seus colegas, ao seu chefe,
ao seu vizinho, à sua família...

Em 2013, lançou “Sonho grande', sua biografia,
inspirada em uma das suas crenças: "Sonhar grande
dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno”.
Lemann e Steve Jobs, fundador da Apple, estão
entre as figuras que mais inspiram e influenciam a
carreira dos jovens da geração Z, nascidos a partir
da década de 1990. É o que apontou uma pesquisa
internacional.
REVISTA COOPERCICA
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Mini Curau com Caramelo de Nescafé
Ingredientes Curau
6 espigas de milho-verde
2 xícaras (chá) de Leite Líquido NINHO Forti+ Integral
1 Leite MOÇA® (lata ou caixinha)
1 vidro de leite de coco (200ml)

Caramelo Nescafé
1 xícara (chá) de açúcar
1/2 colher (sopa) de Nescafé® Original
1 pedaço de canela em pau
1 colher (chá) de vinagre

Modo de preparo - Curau
Retire o milho das espigas, e em um liquidificador bataos com o Leite Ninho e passe por uma peneira, apertando
bem. Transfira para uma panela com o Leite Moça e leve
ao fogo médio, mexendo sempre, até obter um creme bem
encorpado. Adicione o leite de coco, cozinhe por cerca
de 2 minutos e retire do fogo. Despeje em potinhos de
sobremesa e leve para gelar. Reserve.

Caramelo de NESCAFÉ
Em uma panela, derreta o açúcar até formar um caramelo
claro. Dissolva o NESCAFÉ em 100ml de água quente e junte
ao açúcar derretido. Acrescente a canela e deixe ferver até
derreter os torrões de açúcar. Junte o vinagre e deixe ferver
até formar um caramelo com consistência semelhante ao
mel. Retire do fogo, espere 5 minutos e, com uma colher,
distribua por cima de cada curau já gelado, fazendo fios
finos. Sirva. Dica: o caramelo deve ser colocado sobre
o curau no momento de servir. Não misture o caramelo
durante o preparo para que não açucare.
Receita Nestlé

Disponha-as em uma assadeira grande, untada, e leve ao
forno médio (180 graus), preaquecido, por 20 minutos,
virando na metade do tempo. Retire do forno e sirva em
seguida. Dica: se a massa ficar muito mole, adicione, aos
poucos, 2 colheres (sopa) de farinha de trigo.
Receita Ajinomoto

Bolo Nescafé com Geleia de Banana
Ingredientes Massa
3 ovos
1 xícara (chá) de Leite MOLICO® Total Cálcio
3 colheres (sopa) de margarina
2 bananas nanicas pequenas picadas
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de farinha de rosca
1/2 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) de NESCAFÉ® Tradição
1 colher (sopa) de fermento em pó

Geleia de Banana
1 colher (chá) de NESCAFÉ® Tradição
1 banana nanica picada
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo - Massa
Em um liquidificador bata os ovos, o Leite MOLICO, a
margarina e as bananas até ficar homogêneo. Transfira para
uma tigela e misture o restante dos ingredientes. Despeje
em uma forma redonda (22cm de diâmetro) untada com
margarina e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno
médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 25 minutos
ou até que um palito saia limpo depois de espetado na
massa.

Bolinho de Cará

Geleia de Banana

Ingredientes

Em uma panela, adicione o NESCAFÉ diluído em meia xícara
(chá) de água, a banana, o açúcar e a essência de baunilha e
deixe cozinhar até amolecer a banana e formar uma geleia.
Sirva acompanhada do bolo.

2 carás médios cozidos e espremidos (500g)
1 ovo
3 colheres (sopa) de margarina sem sal
3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado
1 sachê de Caldo SAZÓN® Legumes
1/2 colher (chá) de sal
100g de queijo muçarela cortado em cubos de 1cm

Receita Nestlé

Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque o cará, o ovo, a margarina, o
queijo ralado, o Caldo SAZÓN® e o sal, e misture bem com
auxílio de uma colher, até obter uma massa homogênea.
Divida a massa em pequenas porções, recheie cada uma
com 1 cubo de queijo e modele esferas de 4cm de diâmetro.
Imagem ilustrativa.

