AQUI TEM VANTAGEM

!

FIQUE LIGAD

O!

O QUE VOCÊ ENCONTRA EM SETEMBRO:

As vantagens de ser um Cooperado

04 . SAÚDE

Ofertas semanais, preços diferenciados,
participação em sorteios, promoções e acesso a
convênios com empresas que propiciam descontos
ao ser apresentado o cartão Coopercica. Estas são
algumas vantagens para quem é Cooperado.
Para aproveitar esses descontos, é só procurar
o Setor de Atendimento de uma das seis lojas
e apresentar seu CPF, o RG e um comprovante
de residência. Portanto, é muito fácil ser
um Cooperado para usufruir dos benefícios
oferecidos pela Coopercica.

Doação de órgãos salva vidas!

06 . ECOLOGIA
Conheça as árvores ameaçadas de extinção.

10 . PROMOÇÕES
Confira as Ofertas Especiais.

13 . LOJA 3
Novidades no Empório.

Lojas Coopercica

14 . FAZENDO A FEIRA

Loja 1 Rua João Ferrara, 233 . Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Louro é o destaque do mês.

Loja 2 Rua Romeu S. Machado, 105 . Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

15 . CONCURSO CULTURAL
Concorra a ensaio fotográfico para a revista
de outubro.

16 . STORYTELLING

Loja 3 Av. Frederico Ozanan, 6001 . V. Rio Branco
Fone: 3378-1666 - com Drogaria Coopercica
Loja 4 Rua Hisaschi Nagaoka, 3595 . Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488 - com Drogaria Coopercica e Lotérica
Loja 5 Rua Maria J. Rodrigues, 90 . Jd. Santa Lúcia
Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

A dupla superação.

17 . REFLEXÃO

Loja 6 Av. Humberto Cereser, 3805 . Caxambu
Fone: 4584-9530 - com Drogaria Coopercica e Lotérica

Amor, respeito e liberdade!
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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
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SAÚDE

SEJA UM DOADOR DE ÓRGÃOS!
Mais de 80% dos transplantes são realizados com sucesso, reintegrando o
paciente à sociedade. Só a família pode autorizar a doação. Doar é um ato de amor.
Decida-se pela vida!

*imagem ilustrativa.

Qualquer pessoa pode ser doadora, basta informar a seus familiares sobre essa decisão. Pela legislação
vigente, nenhuma declaração em vida é válida ou necessária. Não há possibilidade de deixar em testamento, não
existe um cadastro de doadores de órgãos e também não são mais válidas as declarações nos documentos de
identidade e carteiras de habilitação.
A carteirinha de doador não tem valor legal e pode ser substituída por uma simples declaração pessoal numa
folha papel, com o seu desejo de doar e que deve estar sempre com você.
Um potencial doador é todo paciente com morte encefálica (a irreversível parada de todas as funções do
cérebro). As principais causas são traumatismo craneano, AVC (hemorrágico ou isquêmico) e tumor cerebral.

QUEM PODE RECEBER OS TRANSPLANTES
CORAÇÃO
PULMÃO		
FÍGADO		
RINS		
PÂNCREAS
CÓRNEAS

• Portadores de cardiomiopatia grave.
• Portadores de doenças pulmonares crônicas por fibrose ou enfisema.
• Portadores de cirrose hepática por hepatite, álcool ou outras causas.
• Portadores de insuficiência renal crônica e outras doenças renais.
• Diabéticos que tomam insulina (diabetes do tipo 1) com doença renal.
• Portadores de ceratocone, ceratopatia bolhosa, infecção ou trauma de córnea.

Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) - www.abto.org.br
27 de setembro: Dia Nacional da Doação de Órgãos.
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ECOPLANETA

Bioma

ÁRVORES QUE ESTÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
A exploração indiscriminada de árvores com valor comercial nas florestas resultou na
criação de uma lista de espécies protegidas por lei federal, sendo proibido o seu corte.
Nessa lista estão a castanheira, a seringueira e o mogno. Cerca de 8 mil espécies enfrentam
condições críticas de sobrevivência. Confira algumas delas e suas classificações.

Bioma
Castanheira

Mogno

Cedro-rosa

Itaúba

Jacarandáda-Bahia
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Amazônia

Amazônia

Amazônia,
Cerrado e
Mata Atlântica

Vulnerável

Produz uma das madeiras mais procuradas no
comércio nacional e estrangeiro porque tem
coloração parecida à do mogno.

Cerejeira

Amazônia

Vulnerável

Madeira clara, muito usada na fabricação de
móveis e objetos decorativos.

Bicuíba

Mata Atlântica

Em perigo

Sua madeira é procurada para fabricação de
miolos de portas e acabamentos internos, como
guarnições, rodapés e forros.

Amazônia,
Cerrado e
Mata Atlântica

Em perigo

Madeira leve, é usada na construção civil. Em
1997, um incêndio criminoso atingiu um jequitibá
milenar em Carangola (MG). A árvore de 54m
de altura e 12,5m de circunferência queimou
internamente durante 11 dias.

Imbuia

Mata Atlântica

Em perigo

Muito procurada pelos madeireiros, por causa
da sua qualidade para o entalhe e sua longa
durabilidade.

Pau-brasil

Mata Atlântica

Em perigo

Árvore símbolo do País. É uma madeira de boa
qualidade, usada na fabricação de instrumentos
musicais. Os portugueses foram responsáveis
pela sua exploração predatória no século XVI.

Ipê-peroba

Mata Atlântica

Em perigo

De cor amarela-acastanhada, sua madeira é de
ótima qualidade. Por isso é um dos principais
alvos dos madeireiros.

Pau-amarelo

Amazônia

Criticamente
em perigo

Árvore de grande porte, chega a até 40m de
altura. É uma madeira pesada, procurada pela
construção civil.

Classificação Características
Vulnerável

Vulnerável

Amazônia,
Caatinga,
Cerrado e
Mata Atlântica

Vulnerável

Amazônia

Vulnerável

Mata Atlântica

Cedro-vermelho

Classificação Características

Vulnerável

Oferece alimento e remédio à população e passou
a ser protegida por lei. Depende de um ambiente
intocado para reprodução, pois as suas flores são
polinizadas só por alguns tipos de insetos que
são atraídos por orquídeas que vivem próximas
das árvores. Sem eles, a castanheira não dá frutos.

É altamente resistente ao ataque de fungos e
insetos, bem como a cupins de madeira seca.
É muito procurado para marcenaria, mobília e
assoalho.
Árvore de brilho forte, madeira leve e macia.
Usada em construções, decoração, mobiliário e
instrumentos musicais.

Madeira resistente e uma das espécies mais
exploradas na região norte da Amazônia, utilizada
na construção de pontes, postes, estacas,
dormentes e vigas.

Encontrada no sul da Bahia, é uma das mais
valorizadas madeiras brasileiras. Foi explorada
desde a fase colonial, para ser usada em
marcenaria, construção de instrumentos de corda
e na fabricação de pianos.

REVISTA COOPERCICA

Jequitibá-branco

REVISTA COOPERCICA
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NUTRIÇÃO

A Delícia
Gelada

vai bem em qualquer estação!
A riqueza da sua composição – contém proteínas, vitaminas, cálcio, fósforo, além
de outros minerais essenciais – faz do sorvete um alimento nutritivo, portanto,
saudável, além de ser muito gostoso.
Essa sobremesa deliciosa teve origem no Oriente há mais de 3 mil anos. Os chineses costumavam preparar
uma base feita de neve, mel e frutas. Esta técnica foi passada aos árabes, que logo começaram a fazer caldas
geladas chamadas de sharbet, e que mais tarde se transformaram nos famosos sorvetes franceses sem leite, os
sorbets.
Na Itália, o sorvete ganhou a adição do leite e ficou cremoso, graças a uma máquina chamada de mantecadora
(tipo de uma batedeira), dando origem ao gelato que conhecemos hoje.
A primeira sorveteria brasileira foi inaugurada em 1835, quando um navio americano chegou no Rio de Janeiro
com 270 toneladas de gelo. Dois comerciantes compraram o carregamento e passaram a vender sorvetes de
frutas. Na época, não dava para conservar o sorvete gelado. Por isso, ele tinha que ser consumido logo após o
preparo. As sorveterias, então, chegavam a anunciar o horário que ele ficaria pronto!

CURIOSIDADES
1. O sorbet, por não levar leite, tem consistência próxima da raspadinha, como pequenos cristais
de gelo que se misturam ao sabor adicionado. Desta forma, pode ser mantido em um congelamento
de – 20°C. Ideal para quem tem alergia ao leite.
2. A história de fazer sorvete é tão séria na Itália que existe a Universidade do Gelato. Fica em
Bolonha e foi fundada pelo principal fabricante de maquinário para gelateria, a Carpigiani.
3. Desde 2003, o Brasil comemora o Dia Nacional do Sorvete em 23 de setembro. Essa celebração
marca o aumento das temperaturas no País, estimulando o seu consumo.
Fonte: ABIS – Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes.

Lojas Coopercica:
		
variedade em sorvetes
Para agradar aos diferentes paladares dos consumidores, a Coopercica comercializa uma variedade
em sorvetes, como a sua marca própria Coopermais (encontrada em embalagens de 2 litros, nos
sabores morango, napolitano, flocos, creme e chocolate), e diversas outras, como Jundiá, Kibon, Nestlé,
La Basque e Häagen-Dazs.
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NOVIDADES NO SETOR DE EMPÓRIO

SIM

LOJAS DA COOPERCICA RECEBERAM CERTIFICAÇÃO MUNICIPAL

Disponível na Loja 3 - V. Rio Branco - Aproveite!

As lojas 3 (V. Rio Branco) e 6 (Caxambu) receberam a certificação
SIM – Serviço de Inspeção Municipal – da Prefeitura de Jundiaí.

Dra. Silvia

José Apparecido

O SIM é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária
dos produtos de origem animal e é obrigatório para todas as empresas que processam
alimentos dessa origem no município. Trata-se de um serviço prestado pelo município
para garantir a qualidade do que é comercializado na cidade.
Depois de rígidas avaliações, a Prefeitura de Jundiaí incluiu a Coopercica no rol das
empresas certificadas, reconhecendo a confiabilidade dos seus processos e a qualidade
dos produtos ofertados aos clientes, atestando a credibilidade que você já conhece.
“Foram feitas visitas técnicas nas lojas 3 e 6, que resultaram na concessão do SIM a
essas duas lojas”, comentou dra. Silvia Santaella, médica
veterinária, responsável pelo SIM.
“É um diferencial para a Coopercica, que pôde
comprovar através dessa certificação, a comercialização
de produtos alimentícios de qualidade”, disse Adilson
Alves de Oliveira, gerente de Prevenção de Perdas e
Segurança Alimentar da Coopercica.
Participou do evento o Conselheiro Operacional da
Coopercica, José Apparecido Longo.
Adilson

EVENTOS

Tratomix
Mãe Terra

Açúcar de Coco
100% natural

mistura de cereais,
castanhas e sementes

Achocolatado
Orgânico Native

Doce de Leite
São Lourenço

Açúcar Mascavo
Da Colônia

Pasta de Amendoim
Natural Life

zero lactose

em cubos

Whey Protein
sem glúten

Tablete de Amendoim
e Cocada Cuida Bem

Biscoito de Arroz
Fit Food

Crackers de Arroz
Fit Food

Frango com Batata
Doce Tanutri

0% adição de açúcares

com chocolate amargo

ervas finas

congelado

Queijos tipo Árabe
Chancliche
(3 tipos)

Aproveite as promoções da
Esmalteria Sakura na Coopercica!

FESTIVAL DE FLORES NA COOPERCICA
De 4 a 12 de agosto passado, aconteceu o 2° Festival de Flores nas lojas Coopercica,
com a venda de flores e plantas ornamentais trazidas diretamente de Holambra.
Graças ao sucesso do evento realizado em 2017, a Coopercica promoveu o festival pelo segundo ano
consecutivo, em parceria com o De Marchi. As lojas ficaram floridas e todos puderam aproveitar os ótimos preços.

No dia 12 de agosto passado, a Esmalteria Sakura completou
um ano de funcionamento na loja 3 (V. Rio Branco).
Os tratamentos mais requisitados, além de manicure e pedicure, são os
novíssimos alongamentos de unhas e esmaltação gel, pois garantem o crescimento
das unhas naturais com proteção adicional. Os clientes também contam com
podologia, SPA dos pés e das mãos, esmaltação kids e tratamentos masculinos.
Nadja Haddad, apresentadora do SBT, escolheu a Esmalteria Sakura para cuidar da
beleza de suas unhas.
Confira as promoções de aniversário, exclusivas para Cooperado.
- Pé e mão por R$ 45,00, de domingo a quarta*.
- Limpeza de pele de R$ 129,00, por R$ 80,00**.
- Pacote de alongamento de unhas com 4 sessões** (alongamento + 2 manutenções + blindagem) por 4 x R$ 95,00
sem juros ou R$ 350,00 à vista (com desconto).
- Pacote embelezamento do olhar** (design de sobrancelha + alongamento de cílios) por R$ 150,00.
- Micropigmentação de sobrancelha por R$ 600,00**.
*Promoção fixa, válida por tempo indeterminado.
**Promoções válidas durante o mês de setembro.
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Para agendar um horário é fácil!
Fone: 11 4807-5805 | WhatsApp: 11 99881-5805
E-mail: contato@sakuranail.com.br | Endereço: Av. Frederico Ozanan, 6001 - V. Rio Branco
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Fazendo a Feira
LOURO
Aliado contra o colesterol, é
encontrado em pequenas árvores,
principalmente no Mediterrâneo.
Por ser uma erva rica em óleos essenciais, o ideal
é acrescentá-la no início do cozimento, para liberar
os aromas lentamente.
O louro pode ser usado fresco (mais amargo) ou
seco. No Brasil, é famoso por dar um toque final no
preparo do feijão. Mas também cai bem em sopas,
peixes, carnes vermelhas e frango.
Além disso, o louro faz parte do buquê garni,
um combinado de temperos para caldos que serão
usados em risotos, sopas, molhos e marinadas de
carnes. A versão mais comum leva salsinha, louro e
tomilho. A sua origem é francesa.

Setembro

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO
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
Abobrinha
Cará
Cogumelo
Ervilha
Fava
Inhame
Pimentão
Rabanete

Alho-poró
Almeirão
Brócolis
Chicória
Couve
Couve-flor
Erva-doce
Espinafre
Louro
Orégano

Abacaxi
Banana-nanica
Caju
Jabuticaba
Laranja-lima
Laranja-pera
Mexerica
Nêspera
Tamarindo
Tangerina

CAMPANHA

CONCURSO CULTURAL: “SER CRIANÇA É...”
Para homenagear as Crianças, a Coopercica está
realizando até o dia 16 de setembro o concurso cultural
“Ser Criança é...”, no qual as seis frases premiadas
(uma por loja) ganharão um ensaio fotográfico
infantil, com direito à publicação na capa da
Revista Coopercica de outubro.
A participação é exclusiva de Cooperados, que deverão
retirar um cupom com as fiscais de frente de loja, preencher
os seus dados e escrever uma frase (no máximo 3 linhas),
com o tema: “Ser Criança é ...”. Depois, basta depositá-lo
na urna instalada nas lojas Coopercica.
Importante: o concurso é direcionado para crianças
de 8 a 11 anos. O resultado será apurado no dia 17 de
setembro. Consulte regulamento e boa sorte!!!!

DICA
DATAS

Como as folhas de louro são fibrosas, não devem
ser ingeridas cruas. Mesmo em receitas cozidas, é
melhor retirá-las antes de servir o prato.

FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ: DOE UM BRINQUEDO!

A Coopercica está realizando a campanha “Criança Solidária 2018”, para
arrecadação de brinquedos às crianças carentes de Jundiaí e região.
Para colaborar, é só doar um brinquedo em bom estado, em uma das seis lojas Coopercica, até o dia 07 de
outubro. As doações serão entregues às entidades cadastradas. Sua participação é muito importante.
Contamos com a sua solidariedade!
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STORYTELLING

REFLEXÃO

A DUPLA SUPERAÇÃO

AMOR, RESPEITO E LIBERDADE!

O campineiro Alexandre Vitor Giuriato, 38 anos, sofreu dois acidentes
automobilísticos. No segundo, ficou paraplégico, mas conseguiu superar a deficiência
física ao se tornar um atleta paralímpico.

Só eu posso modificar a minha essência. Então, eu não posso transformar o outro!
Seria um profundo desrespeito, do tipo: “depois do casamento ele vai mudar...”.

Alexandre tinha uma rotina igual a de muita
gente até 2002, quando sofreu um acidente de carro
e perdeu os movimentos de uma das mãos. Um ano
depois, em 2003, mais um acidente que o deixou
paraplégico. A partir daí sua vida mudou. Ele viu
pessoas se afastarem, conviveu com diferentes tipos
de preconceito, além da falta de estrutura para uma
reabilitação. Quando tudo seguia para uma depressão,
ele conheceu o esporte e também a grande paixão
de sua vida, a treinadora Ana Ramkrapes.
Inicialmente, Alexandre optou pelo basquete
adaptado para cadeirantes. Depois, um amigo
apresentou-lhe o rugby adaptado para cadeira de
rodas, modalidade em que o paratleta faz sucesso,
tendo já participado dos Jogos Parapan-Americanos
e também das Paralimpíadas.

ACIDENTES
Quem vê Alexandre sorrindo dificilmente imagina
as dificuldades pelas quais teve que passar antes
de se transformar em um dos principais nomes da
Seleção Brasileira de Rugby em cadeira de rodas.
Um acidente na rodovia Dom Pedro em abril de
2002 fez com que o carro de Alexandre tombasse e
ele sofreu uma grave lesão na mão. Um ano depois,
voltando de uma festa, o veículo em que estava
bateu num poste em Barão Geraldo. O motorista e
outro passageiro morreram.
Encaminhado para a Unicamp, Alexandre recebeu
a notícia que mais temia: teria que viver em uma
cadeira de rodas. Aos poucos, veio a aceitação
e o esporte entrou na sua vida para ficar. O rugby
transformou sua vida. Fez com que ele superasse as
limitações físicas. "O esporte foi fundamental para
a minha vida. Lógico que tenho dificuldades, sei
dos meus limites, mas isso não me inibe em nada",
comentou.
A primeira experiência com o rugby aconteceu
em 2008, pelo time da Unicamp/Adeacamp. E foi
justamente lá que conheceu a esposa. Suas histórias
se entrelaçaram através da modalidade. Formada na
universidade, Ana passou a acompanhar os treinos
da equipe e conseguiu uma vaga como estagiária;
depois, passou a ser auxiliar do preparador físico e
até estudou para ser treinadora.
Um convite para dirigir o time dos Gigantes — do
qual Alexandre faz parte desde 2012 — fez com que
Ana assumisse a nova função e, posteriormente, se
tornasse técnica da Seleção Brasileira.
O currículo esportivo de Alexandre é bem bacana.
Com a Seleção, foi 4º colocado do Amsterdam Quad
Rugby Tournament e 4º colocado dos Jogos ParapanAmericanos de Toronto. Pelo Gigantes foi campeão
brasileiro, sendo eleito o melhor atleta de ataque da
competição em 2015 e campeão da Copa Brasil no
mesmo ano.
As grandes performances garantiram ainda
dois prêmios de melhor atleta do ano no rugby em
cadeira de rodas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro,
em 2013 e 2015. "É o reconhecimento pelo meu
trabalho, pelo meu esforço”, concluiu.

Posso falar ao outro como me sinto em relação ao que ele faz ou diz. Mas não tenho o poder de controlar os
seus atos ou palavras. Nunca posso decidir nem calar aquilo que vem do coração da outra pessoa.
Não posso afirmar que você fez algo que me feriu. Eu é que me feri com algo que você fez. A sensação de
ferimento interno ou ofensa é de quem sente.
Sou dono das minhas emoções, sensações e sentimentos. Sou dono das minhas atitudes, pensamentos e
palavras.
É mais valioso agir ao invés de reagir. É mais sensato perceber que sou responsável pelos meus atos. Se faço
isso ou aquilo, eu sou o grande responsável, nunca o outro.
Reconheço que as rédeas de meu destino estão em minhas mãos. Eu me recuso a segurar as rédeas do outro.
Busco o amor em sua mais bela expressão. Por isso, abro mão de querer controlar a vida do outro.
Você sabe o que é o contrário do amor? O Poder! Quando eu domino o outro, eu não permito que ele seja
quem realmente é. Quanto mais poder eu lançar sobre o outro, menos amor vou ter.
Amor, respeito e liberdade precisam andar juntos!!!!

DEPENDE DA SUA REAÇÃO
Impossível atravessar a vida sem que um trabalho sai mal feito, sem que a amizade cause decepção, sem
padecer de alguma doença, sem o abandono de um amor, sem que ninguém da família morra, sem que se engane
em um negócio. Este é o custo de viver!
O importante não é o fato, mas como você reage numa situação limite.
- Não perca a esperança nem a fé.
- Aceite a realidade, mas tenha coragem para mudar o seu destino.
- Aceite o que deixou para traz, mas planeje o que está por vir.
- Assimile as experiências e não se esqueça que a superação faz parte da vida.
- Cresce quem ajuda aos seus semelhantes, conhece a si mesmo e dá mais do que recebe.

22 de setembro: Dia Nacional do Atleta Paralímpico
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Culinária
FIC HA 1 94

Salada de Alface com Chancliche

Patê de Chancliche

Ingredientes

Ingredientes

1 Chancliche® President cortado em fatias ou em bolinhas
½ pé de alface picado
rúcula picada a gosto
1 cenoura ralada
2 tomates picados
1 cebola em rodelas finas
6 azeitonas sem caroço
1 pepino em cubos pequenos
azeite e sal a gosto
croutons a gosto

1 Chancliche® President amassado
1 cebola pequena picadinha
1 tomate vermelho picadinho
5 azeitonas verdes picadas
azeite, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes e na hora de servir, coloque
o sal, o Chancliche® e os croutons por cima e regue com
azeite.

Modo de preparo
Amasse o Chancliche® com o garfo, junte aos outros
ingredientes misturando-os bem até tornar uma pasta. Sirva
com torradas, bolachas salgadas, pães variados ou com pão
de queijo.
Receita Chancliche

Sorvete com Banana Flambada

Receita Chancliche

Suflê de Espinafre com Ricota
Ingredientes
1 maço de espinafre
250g de ricota
300ml de leite morno
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
3 ovos - claras e gemas separadas
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de cream cheese
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
1 colher (chá) de fermento em pó
sal, pimenta-do-reino, azeite, noz-moscada a gosto

Modo de preparo
Amasse a ricota e tempere-a com sal, pimenta e azeite.
Acrescente o cream cheese e misture bem. Reserve. Separe
as folhas do espinafre, lave-as bem e cozinhe-as em
um pouco de água fervente com sal, cerca de 5 minutos.
Escorra e bata as folhas com o leite morno no liquidificador.
Reserve. Derreta a manteiga e coloque a farinha de trigo,
mexendo bem até ficar um creme homogêneo. Em seguida,
misture o leite batido com espinafre, mexendo sem parar,
em fogo baixo, até engrossar. Tempere com sal e nozmoscada. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Enquanto
isso, bata as claras em neve com uma pitada de sal. Misture
as gemas e o fermento ao creme e em seguida, acrescente a
ricota e o queijo parmesão ralado, misture bem. Por último
acrescente as claras em neve, misturando delicadamente.
Despeje a massa numa forma untada e enfarinhada, leve ao
forno baixo preaquecido, por aproximadamente 30 minutos
até ficar dourado.

Ingredientes
4 bananas-nanicas cortadas no sentido do comprimento
2 colheres (sopa) de manteiga
1 xícara (chá) de açúcar
suco de 1 laranja
4 colheres (sopa) de rum ou conhaque
4 bolas de sorvete de creme
canela em pó a gosto

Modo de preparo
Coloque em uma frigideira grande e de cabo longo a
manteiga, o açúcar e o suco de laranja. Leve ao fogo médio e
assim que derreter e virar uma calda, acrescente as metades
das bananas. Cozinhe em fogo baixo por 1 a 2 minutos.
Regue com o rum, incline levemente a frigideira para que a
chama acenda o vapor do álcool. Deixe flambar até apagar.
Retire do fogo, transfira para os pratos, regue com a calda,
polvilhe a canela em pó e sirva com uma bola de sorvete.

Imagem ilustrativa.

