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FIQUE BEM

Vacina:

melhor prevenção
contra o Sarampo

Estimule o

“Quarteto da FeLiCidade”

Desde fevereiro do ano passado, o vírus do sarampo
voltou a circular no País. O estado de São Paulo registrou aumento no número de casos, nos últimos meses.
Em Jundiaí, foram confirmados diversos casos. Por
isso, desde o dia 12 de agosto, as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) da cidade estão vacinando bebês a partir

Endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina são
quatro substâncias químicas produzidas em nosso cérebro, também chamadas de “quarteto da felicidade”.
Quando o cérebro emite uma dessas químicas, a
pessoa se sente bem. Confira a seguir maneiras simples para ativar essas substâncias.

ENDORFINA
Considerada a morfina do corpo, uma espécie de
analgésico natural. Descoberta há 40 anos, ao ser liberada estimula a sensação de bem-estar e conforto;
melhora o estado de humor. Para ativá-la, pratique
atividades prazerosas (hobbies). A dança, o canto e o
contato com a natureza também ajudam.

SEROTONINA
Neurotransmissor que proporciona a sensação de
felicidade. Quando ela flui, você se sente bem, alegre.
O sentimento de solidão e até mesmo a depressão são
respostas químicas à sua ausência.
A estratégia mais simples para elevar o nível de serotonina é recordar momentos felizes. Outras maneiras são: tomar sol, receber massagens e praticar exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida e ciclismo.

DOPAMINA
Responsável pela motivação, é acionada toda vez
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de 6 meses com a Tríplice Viral, até então indicada a

tosse, irritação ocular, coriza e congestão nasal. Após

partir de 1 ano de idade.

estes sintomas, há o aparecimento de manchas aver-

Além dos bebês, precisa se imunizar contra o saque se dá o primeiro passo rumo a um objetivo e tam-

rampo quem tem entre 1 a 29 anos sem o registro de

bém quando a meta é cumprida.

melhadas com duração mínima de três dias, podendo
ocorrer lesões dolorosas na boca.

duas doses da vacina, ou as pessoas com 30 anos ou

Nos casos graves, pode levar à morte. Os riscos são

Além disso, pode ser gerada por um fato da vida

mais, que não tenham o registro de uma imunização

maiores para os desnutridos, os recém-nascidos, as

cotidiana (por exemplo, encontrar uma vaga livre para

em carteira vacinal. Quem nasceu a partir de 1960 e

gestantes e as pessoas portadoras de imunodeficiên-

estacionar o carro) ou algo mais excepcional (como re-

não tem na carteirinha de vacinação o registro de duas

cias.

ceber uma promoção no trabalho).

doses também precisa tomar a Tríplice.

A melhor maneira de elevar a dopamina, portanto,

O sarampo é uma doença grave e altamente conta-

é definir metas de curto prazo e comemorar quando

giosa. Os sintomas iniciais são: febre acompanhada de

Não tem mais a carteirinha? Busque orientação
na UBS mais próxima.

atingi-las. Dormir de 7 a 9 horas e fazer exercícios diários também podem estimular a dopamina.

OXITOCINA
Por estar relacionada ao desenvolvimento de comportamentos, costuma ser chamada de "hormônio dos
vínculos emocionais".

Doe órgãos. Doe vida!
Mais de 80% dos transplantes de órgãos e tecidos

cerebral.
Quem pode receber os transplantes: portadores de

são realizados com sucesso no Brasil.

Especialistas consideram que ela tem uma "posi-

Qualquer pessoa pode ser doadora, basta informar

cardiomiopatia grave (coração), portadores de do-

ção de liderança" nesse "quarteto da felicidade". É um

a seus familiares sobre essa decisão. Pela legislação

enças pulmonares crônicas por fibrose ou enfisema

composto cerebral importante na construção da con-

vigente, nenhuma declaração em vida é válida ou ne-

(pulmão), portadores de cirrose hepática por hepati-

fiança, necessária para desenvolver relacionamentos

cessária.

te e álcool (fígado), portadores de insuficiência renal

emocionais.

Um potencial doador é todo paciente com morte

crônica e outras doenças renais (rins), diabéticos que

Abraçar é uma forma simples de se conseguir um

encefálica (a irreversível parada de todas as funções

tomam insulina com doença renal (pâncreas) e porta-

aumento da oxitocina. Dar ou receber um presente é

do cérebro). As principais causas são traumatismo

dores de ceratocone, ceratopatia bolhosa, infecção ou

um outro exemplo. Construir relações de confiança,

craneano, AVC (hemorrágico ou isquêmico) e tumor

trauma de córnea (córneas).

dando "pequenos passos" e "negociando expectativas", para que ambas as partes possam concretizar o

Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) www.abto.org.br

vínculo emocional, também é importante.

27 de Setembro: Dia Nacional de Doação de Órgãos.
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AQUI VOCÊ GANHA

Confira os

Ganhadores dos Sorteios
realizados em Agosto

Contemplados com a Promoção
“Meu Pai É Mestre do Churrasco”
SORTEIO DE KITS CHURRASCO

• Airton de Oliveira

LOJA 1

• José Cícero Genuino

• Maria das Graças C. Silva
• Sueli A. Piacentini

01/08 - PROMOÇÃO COOPERCICA & D'VIEZ
CESTAS DE CHOCOLATES D'VIEZ

LOJA 5

• Elaine Rosalem Silva

• Celina dos Santos Oliveira

• Luiz Bernardo Begiato

• Edson da Fonseca

• Maria Célia G. de Balestieri

• Elisbetania Santana N. Ribeiro - loja 2

• Alessandro Miranda de C. Portugal

• Cesar Luiz de Araújo – loja 3
• Ari Fonseca Júnior – loja 4
• Paulo Roberto dos Santos – loja 5
• Vania Angelica Marquesim – loja 6

• Fernando Aparecido Alves
• Eugênia Casamassa de Lima
• Marco Aurélio Pinto

• Paulo Roberto G. Pamplona

LOJA 6

• Jéssica Araujo Cecotti

• Marcelo de Paula Silva

• Nilson Augusto do Rego

• Helthon Marques

LOJA 3
• Maria Paula Boaventura
• Marcos Rogério Nicola

10/08 - PROMOÇÃO COOPERCICA & AVEC
DRONES VECTRON

• José Luiz Leardini

• Marta Lorenti Escoura

LOJA 2

• Leinar Massagardi – loja 1

• Cassiano R. Thomazes

• Elisangela Capobianco
• José Luiz Galimberti V. Araujo
• Marco Antonio B. Benedetti

• Marco Antonio Bertacin

LOJA 7

• Zilda Selma Alves Manacero

• Beatriz da Silva Ribeiro

• Claudete Cergoli Perroni

• Sharlene de Oliveira Gomes

• Debora Cervi – loja 1

LOJA 4

• Cristiane Freitas Alves – loja 2

• Joel Antonio Denardi

• Daniel Balestrim Lopes
• Santo Wandair Sangaleti
• Leonilda Pardo Gonçalves

• Silvia Moreira de Souza Sá – loja 3
• Almir Francisco C. dos Santos – loja 4

FAÇA A DIFERENÇA:

• Alex Eduardo da Silva – loja 5
• Edilson Muniz – loja 6
• Daniel Santana Silva – loja 7

Doe um brinquedo para quem não tem!
10/08 - PROMOÇÃO CHOPEIRA ICE CHOPP

A Coopercica iniciou a campanha “Criança Solidária”, que vai arrecadar brinquedos às crianças carentes de Jundiaí e região. Para colaborar, é só doar um brin-

• Rafael Esposito Palata – loja 2

quedo em bom estado, em uma das sete lojas Coopercica, até o dia 01 de outubro.

• Maria Emília Irineu S. Miguel – loja 3
• Carlos Ricardo Bassan – loja 4
• Fábio Capreti – loja 5
• João Batista Silva – loja 6
• Terezinha Camilo de O. Galdino – loja 7
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*imagens ilustrativas

• Luiz Alexandre Rigoni – loja 1

As doações serão entregues às entidades cadastradas. Sua participação é muito importante e faz a diferença.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, “toda criança tem direito à
vida, saúde, liberdade, educação, cultura e dignidade".
Contamos mais uma vez com a sua Solidariedade!
Revista Coopercica | 09

DEU ÁGUA NA BOCA

TIPOS DE MEL
• Silvestre: extraído de diversas flores,

• Mel com própolis: as abelhas usam pró-

pode ajudar no tratamento das vias respira-

polis para isolar e proteger a colmeia, garan-

tórias, combater radicais livres e ainda tem

tindo um ambiente estéril. Por ser considera-

componentes com função calmante. É riquís-

do um antibiótico natural e poderoso, é muito

simo em minerais.

usado no tratamento de feridas e na produção
de cosméticos.

• Flor de eucalipto: pela concentração de

um super alimento!

nutrientes como magnésio, ferro, enxofre e

• Mel com pólen: é considerado um dos

cálcio, sua cor é mais escura e o sabor mais in-

alimentos mais nutritivos da natureza por ser

tenso. Pode ajudar no funcionamento intesti-

rico em proteínas, aminoácidos, vitaminas do

nal e também para aliviar tosses, resfriados,

complexo B e enzimas. Possui ação antiinfla-

sinusites, irritações de garganta e bronquites.

matória e antioxidante.

• Flor de laranjeira: ajuda nos distúrbios

• Mel com geleia real: produzido pelas

do intestino e também funciona como tran-

abelhas operárias jovens para alimentar a

quilizante. Possui um sabor suave, por isso é

abelha rainha, tem muita proteína, vitamina,

um ótimo adoçante para bebidas, frutas e ce-

além de compostos que ajudam nos processos

reais.

de regeneração das células.

O mel não é indicado para crianças menores de 1 ano, alérgicos aos grãos de pólen presentes no mel e diabéticos.

Além de delicioso, o mel produzido pelas
abelhas a partir do néctar recolhido de flores e

Abelhas, as operárias da polinização

processado pelas enzimas digestivas desses insetos, tem muitos benefícios para a saúde. Pode

As abelhas contribuem para a biodiversidade. Elas são responsáveis

ser usado para fortalecer o sistema imunológico,

pela fecundação de mais de 70% das angiospermas (o maior grupo de

melhorar a capacidade digestiva e até ajudar na

plantas do planeta) e cerca de um terço das culturas agrícolas.

prisão de ventre.
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As plantações do mundo inteiro são quase que totalmente depen-

O mel também é considerado antisséptico,

dentes do trabalho de polinização das abelhas. Transportando pólen

antioxidante, digestivo, expectorante e calman-

entre as plantas, elas garantem o equilíbrio dos ecossistemas e a re-

te. É o único alimento naturalmente doce que

produção das espécies. Por exemplo, no Brasil, a castanha-do-pará só

contém proteínas e sais minerais, como potás-

é polinizada por uma única espécie, a Xylocopa. Basta que ela desapa-

sio e magnésio, muito importantes para a saúde.

reça para a castanha acabar.

Por ser fonte natural de carboidratos, o mel

O Brasil tem mais de 1.500 espécies desses insetos, distribuídas em

ajuda a aumentar o desempenho, resistência e

quase 300 gêneros, responsáveis pela polinização de até 90% da flora

reduzir a fadiga muscular dos atletas. A glicose

nativa, dependendo do local.

no mel é absorvida rapidamente pelo organis-

Portanto, as abelhas contribuem para a produção de parte do oxi-

mo, fornecendo energia. Possui também grande

gênio, garantindo a vida em nosso planeta. Infelizmente, a grande

quantidade de sais minerais e vitaminas.

ameaça atualmente são os agrotóxicos utilizados na agricultura.
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É DIA

ACONTECE AQUI

Co o pera d o s a d o ra ra m a

COMIDA DE BOTECO!

Cachaça,

bebida brasileira com quase 500 anos
É o terceiro destilado mais consumido no mundo. No Brasil, só perde para
a cerveja. Ela faz parte da nossa história. É a bebida típica brasileira!
Segundo Carlos Lima, diretor executivo do Ins-

Geralmente, em bares e botecos, o santo recebe a

tituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC), atualmente, a

primeira dose da bebida, como um pedido de prote-

versatilidade da cachaça na coquetelaria vem com-

ção àquele que bebe. Um costume enraizado, engra-

petindo com destilados como vodca, gin ou rum. In-

çado até, mas que a maioria das pessoas, com certeza,

clusive, profissionais em drinks a utilizam para rein-

desconhece a origem.

ventar bebidas famosas como Mojito, Dry Martini e a
Margarita.
Para Paulo Alves de Lima, do Departamento
de Economia da Faculdade de Ciências e Letras da

De acordo com o jornalista Edson Borges, esse hábito foi criado por gregos e romanos, com a finalidade
de oferecer a bebida aos deuses, para que eles abençoassem os lares com felicidade, harmonia e fartura.

UNESP, a “marvada” pinga, como ficou conhecida,

Esse costume chegou ao País com os coloniza-

surgiu praticamente junto com o Brasil, entre 1516

dores portugueses. “Além de obrigarem os escravos

e 1532. Os senhores de engenho, principalmente no

a consumir a bebida, eles também impuseram São

Nordeste, costumavam servir essa bebida aos escra-

Benedito, filho de um escravo, como padroeiro da

vos na primeira refeição do dia, para que pudessem

aguardente, criando uma relação bem mais ampla

suportar o árduo trabalho nos canaviais.

dos negros com o santo siciliano, a ponto de surgirem

Aos poucos, a cachaça deixou a senzala e entrou

irmandades na Bahia", explicou Borges.

na casa grande. No século XIX, se transformou em

Além da ligação com a religião católica, a cachaça

símbolo da brasilidade: deixar de bebê-la era consi-

também passou a ser usada pelas religiões africanas

derada uma atitude antipatriótica. É que o Brasil vi-

com a mesma finalidade: pedir proteção aos orixás.

via o período das lutas pela Independência, e brindar

Essa identidade cultural e religiosa da aguardente ge-

com vinho ou outra bebida significava estar do lado

rou um folclore em torno da bebida, como o uso desse

dos portugueses.

ritual “para espantar o diabo".
Assim, a pinga se tornou uma tradição, sobretudo

O GOLE PARA O SANTO

nas zonas rurais. Borges acredita que esse ritual não

No Brasil, ao tomar uma cachaça, muita gente tem

vai acabar. “Já é automático. Eles não deixam de ofe-

o hábito de oferecer o primeiro gole ao santo.

recer, de jeito nenhum, o gole para o santo”, concluiu.
13 de setembro: Dia Nacional da Cachaça
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Saborosa, crocante e autêntica: esta é a Comida de

“Achei o evento interessante. Foi a primeira vez

Boteco, tema da Oficina Gastronômica Coopercica, re-

que participei. Muito bacana e bem elaborado. A ideia é

alizada a pedido dos Cooperados, no dia 07 de agosto,

muito boa. A Coopercica deve continuar nessa pegada

na loja da V. Rio Branco.

para buscar o diferencial em relação às mesmices que

Também chamada de “cozinha raiz”, a Comida de
Boteco foi comandada pelos chefs Alan Romero e Ana
Lúcia, e agradou demais os participantes.

têm no mercado”, opinou o Cooperado Waldyr Galera.
“É uma satisfação muito grande para a Coopercica
retomar os cursos. Agora, em novo formato: como uma

“A gente gosta muito de cozinhar e esta foi uma

oficina gastronômica. Hoje, pudemos oferecer aos

oportunidade de aprender coisas novas. Gostei demais.

nossos Cooperados a Comida de Boteco e mostrar que

Agradeço também a cesta do De Marchi que ganhei,

cozinhar é uma arte e todos podem ter acesso a ela. A

um brinde muito legal, muito inteligente. Obrigada,

retomada desses cursos não seria possível se o pessoal

Coopercica”, comentou a Cooperada Maria Isabel Ber-

não apoiasse a ideia. A Coopercica quer dar continui-

taglia Carou. A sua filha Camila também adorou o cur-

dade aos eventos, para agradar um número cada vez

so, “além das receitas e do prêmio oferecido pelo De

maior de Cooperados”, disse Douglas Ferreira Gomes,

Marchi”.

Gerente de Marketing desta cooperativa.

3ª OFICINA GASTRONÔMICA DE PEIXES
No dia 11 de setembro, acontecerá mais uma Oficina Gastronômica, na loja da V. Rio Branco, a partir
das 18h30. No cardápio, ceviche de tilápia, parmegiana de tilápia e salmão com legumes. A Oficina é
gratuita e destina-se aos Cooperados. Mais informações, pelo telefone (11) 3378-2822 (com a Eliana).
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É ÉPOCA

AQUI VOCÊ GANHA

Setembro
Brócolis,
Couve e
Couve-Flor

Conﬁra os legumes, as verduras e as frutas da estação
que estão em abundância de oferta e preços mais

Aproveite algumas Vantagens
de ser um Cooperado

acessíveis. Mudanças climáticas (seca ou chuva em
excesso) podem alterar esse cenário.

Além de ofertas semanais, preços diferenciados,
participação em sorteios, a Coopercica também
oferece aos seus Cooperados descontos e vantagens
com as empresas conveniadas. Para ter acesso a esses
benefícios, você só precisa apresentar o seu cartão de
Cooperado. A seguir, algumas empresas parceiras da
Coopercica.

LEGUMES

VERDURAS FRUTAS

• Acqua Center Academia

• Abóbora

• Alho-poró

• Abacaxi

• Andressa Moraes (cabelo e estética)

• Abobrinha

• Almeirão

• Banana-nanica

• Concard (convênio de Saúde)

• Cará

• Brócolis

• Laranja-lima

• CVC Paineiras (turismo)

• Cogumelo

• Chicória

• Laranja-pera

• Spa Nail Esmalteria (loja da V. Rio Branco)

• Inhame

• Couve

• Maçã

• Wizard (escola de idiomas)

• Pimentão

• Couve-ﬂor

• Mexerica

• Rabanete

• Espinafre

• Tangerina

• Louro

Brócolis, couve e couve-flor são ricos em fibras,
minerais e vitaminas. Ajudam também a controlar o
peso porque apresentam baixo teor calórico. Esses
vegetais pertencem à família das crucíferas.
Brócolis: por ser muito nutritivo, aconselha-se
a comê-lo cru em saladas ou preparados no vapor. É
excelente fonte de magnésio e cálcio, que ajudam a
regular a pressão arterial.
Couve: também ajuda a fixar o cálcio nos ossos
e possui ação antiinflamatória e cicatrizante. Tem
muitas vitaminas e minerais que, combinados aos
fotoquímicos presentes na sua folha, auxiliam na
absorção dos nutrientes de outros alimentos da
refeição.
Couve-flor: excelente fonte de vitaminas. Além
disso, fornece os minerais essenciais como magnésio,
cálcio, fósforo, potássio e manganês.
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COMPARTILHE ESSA IDEIA

A ESSÊNCIA

Paraty e Ilha Grande:

A história dos

Ipês

agora, patrimônios mundiais!

Quando o Criador estava embelezando o planeta,
se reuniu com todas as espécies de árvores. E pediu
para que cada uma delas escolhesse a época que gostaria de florescer. Foi aquela alegria. “Outono, verão e
primavera”, diziam.
Trata-se do primeiro sítio misto, histórico e natu-

O plano mapeia riscos e aponta ações para minimi-

Porém, o Criador observou que nenhuma árvore

ral, reconhecido no Brasil pela Organização das Nações

zar possíveis ameaças ao valor universal excepcional

tinha escolhido o inverno. Então, ele interrompeu a

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). O

de Paraty e Ilha Grande. Outro impacto também deve

reunião e questionou:

País passa a ter 22 locais de preservação na lista da

ocorrer no turismo, com a projeção internacional. Pa-

Unesco.

raty sofre com problema de saneamento básico —não

Essa classificação foi dada não só ao centro histó-

há estação de tratamento de esgoto na cidade. Para o

rico colonial de Paraty como à paisagem da região da

secretário Municipal de Turismo, Edson Moura Ribei-

baía de Ilha Grande, que envolve uma área de 149 mil

ro, o título "traz mais responsabilidade à cidade".

– Por que ninguém escolheu o inverno?
Cada uma tinha sua razão: “muito seco”, “muito
frio”, “muita queimada”.
O Criador pediu um favor:
- Eu preciso que pelo menos uma árvore surpre-

hectares –incluindo trechos no estado de SP–, com

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento

enda o inverno com um colorido muito especial. Tem

quatro áreas de conservação (como o Parque Nacional

Nacional de 2017, o índice de atendimento de água é

que ser corajosa para enfrentar o frio, a seca e as quei-

da Serra da Bocaina e o Parque Estadual da Ilha Gran-

72,4% no município e de 98% na área urbana.

madas; em compensação, vai embelezar o mundo”.

de), além de 187 ilhas.

Hoje, outros 1.092 lugares do mundo têm o título

Todas ficaram caladas. O silêncio só foi quebrado

Levantamento do Instituto do Patrimônio Histó-

de patrimônio mundial pela Unesco. Desse total, 22

rico e Artístico Natural (Iphan) aponta a existência

estão no Brasil. Confira abaixo alguns deles, divididos

- Eu vou!

nessa região, recoberta pela Mata Atlântica, de 36 es-

em patrimônio cultural e natural.

O Criador sorriu e perguntou:

pécies vegetais consideradas raras, muitas aves, sapos
e pererecas, além de registros de mamíferos como a

PATRIMÔNIO CULTURAL

onça-pintada e o muriqui, maior primata do conti-

• Cidade Histórica de Ouro Preto (MG)

nente americano.

• Centro Histórico de Olinda (PE)

Há também 2 terras indígenas, 2 territórios qui-

• Centro Histórico de Salvador (BA)

quando uma delas balançou as folhas e disse:

– Qual o seu nome?
- Me chamo Ipê, senhor!
As outras árvores ficaram espantadas com a coragem do Ipê em querer florescer no inverno.
O Criador anunciou:

lombolas e 28 comunidades caiçaras. Os primeiros

• Plano Piloto de Brasília (DF)

registros de povoamentos datam de 4.000 anos atrás,

• Parque Nacional da Serra da Capivara (PI)

resça no inverno e também na primavera, em dife-

conforme o Iphan, com vestígios de ocupação em ca-

• Paisagens do Rio de Janeiro (RJ)

rentes cores, e que seja muito frondosa. O mundo fi-

vernas e estruturas subterrâneas e submersas.

• Conjunto Moderno da Pampulha (MG)

cará mais colorido!

tuárias mais importantes do período colonial. O con-

PATRIMÔNIO NATURAL

(os primeiros a florir), amarelo (floresce entre agosto

junto arquitetônico da cidade já é tombado desde 1958.

• Parque Nacional do Iguaçu (PR)

e setembro) e branco (entre setembro e outubro).

O reconhecimento agora cria um compromisso inter-

• Costa do Descobrimento (BA e ES)

nacional de preservação ambiental desses locais, con-

• Áreas Protegidas da Amazônia Central

siderados verdadeiros paraísos ecológicos.

• Áreas Protegidas do Pantanal (MT e MS)

Fundada em 1667, Paraty foi uma das cidades por-
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– Por atender ao meu pedido, farei com que flo-

Assim, fomos presenteados com Ipês - roxo/rosa

Vamos seguir o exemplo dos ipês e florescer nos
invernos da vida!
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*imagem ilustrativa

RECEITAS
FICHA 206

Bolinho de Linguiça

Dadinho de Tapioca

Ingredientes

Ingredientes

2kg de linguiça toscana

600g de farinha de tapioca granulada

2 colheres (sopa) de óleo

600g de queijo coalho ralado

1 colher (sopa) de alho picado

1 litro de leite integral

2 colheres (sopa) de cebola bem picada

sal a gosto

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

pimenta-do-reino branca a gosto

2 xícaras (café) de leite integral

1 pote de geleia de pimenta

sal a gosto

óleo para fritar

2 colheres (sopa) de salsinha picada
pimenta biquinho

Modo de preparo
Em uma tigela, misture a farinha de tapioca granulada

Para Empanar

e o queijo coalho. Ferva o leite e despeje sobre a farinha

200g de farinha de trigo

e o queijo, misture até ficar homogêneo. Adicione o

200g de farinha de pão ralado grosso ou farinha de

sal e a pimenta-do-reino. Coloque em uma forma e

rosca

leve à geladeira até resfriar e ficar consistente. Após

2 ovos

resfriado corte e frite até ficar dourado. Outra opção é
fazer assado ou grelhado em frigideira antiaderente.

Modo de preparo

Coloque a geleia de pimenta por cima e sirva. Rende 30

Aqueça o óleo em uma frigideira e refogue a cebola e

dadinhos.

o alho. Coloque a massa de linguiça e misture. Deixe
refogar por uns 5 minutos e depois coloque a farinha
de trigo e mexa. Em seguida, acrescente o leite até
ficar homogêneo. Acerte o sal e finalize com salsinha
picada. Abra o bolinho, recheie com pimenta biquinho
e feche. Para empanar, passe o bolinho na farinha de
trigo, no ovo batido e, por último, na farinha de pão ou
de rosca. Frite em óleo quente, escorra bem e coloque
os bolinhos sobre papel toalha. Dica: corte fatias de
laranja e coloque os bolinhos por cima. Rende 40
bolinhos.

Receitas dos Chefs Alan Romera e Ana Lúcia Cândido

