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É DIA

FIQUE BEM

Abril Azul:

Mês de Conscientização
do Autismo
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) atinge uma em cada 160 crianças, segundo a Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS).

A avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor é fundamental e faz parte da consulta pediátrica.
A abordagem terapêutica engloba medidas farma-

Por isso é utilizado o termo Espectro autista para en-

cológicas, para controle de sintomas e comorbidades.

ferentes áreas de conhecimento.
Apesar do Dia Mundial de Conscientização do Autismo ser celebrado em 02 de abril, a campanha busca
trazer visibilidade ao tema durante todo o mês.

Também são importantes as terapias psicoterápicas, a fonoterapia e a terapia ocupacional. Tudo isso
associado à mediação escolar e a terapia parental.
Há vários graus de TEA. Enquanto uma parcela é
dependente de cuidados alheios, outros são capazes

O TEA tem início nos primeiros anos de vida e é

de manter uma rotina comum de trabalho e estu-

caracterizado por dificuldades de comunicação e in-

dos. Alguns pacientes apresentam até mesmo maior

teração social e pela presença de comportamentos e/

capacidade de atenção, memória e facilidade para o

ou interesses repetitivos ou restritos.

aprendizado de temas específicos.

Trata-se de um transtorno permanente, sem
cura. Portanto, o diagnóstico precoce é essencial e o

Ana Luiza, Diretora
Executiva da Coopercica

Avaliação e tratamento

O Autismo não se resume a uma condição única.
globar diversos graus de comprometimento, em di-

Entrevista:

É importantíssimo procurar ajuda de um especialista para o diagnóstico e o tratamento.

tratamento deve ser realizado de maneira intensiva
para ajudar a suavizar os sintomas.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Sinais de alerta
Atraso no desenvolvimento motor, sensibilidade diminuída a recompensas sociais e dificuldade
no controle da atenção podem ser sinais de alerta ao
TEA, como também:
• Perda de habilidades já adquiridas (como
balbucio) e de contato ocular ou sorriso social;
• Falta de interesse por sons, ruídos e vozes
no ambiente;
• Maior interesse por objetos do que por pessoas;
• Distúrbio de sono moderado ou grave;
• Não aceitação do toque;
• Irritabilidade no colo;
• Pouca iniciativa.
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Sinto-me lisonjeada
pelo reconhecimento e
pela oportunidade em
representar esta força,
que é a Mulher.
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É DIA

é dia

Entrevista:

Diretora comentou os
52 anos da Coopercica
A palavra Cooperação significa trabalhar junto e é uma das
experiências mais antigas da humanidade. Nasceu da necessidade
de enfrentamento das adversidades do clima, da fome, das doenças
e dos animais selvagens. Cooperar é unir forças!

O desafio é diário e motivador, sempre temos algo

parte de um ambiente corporativo e, cada vez mais,

novo a desbravar. Cheguei na empresa há mais de 20

este preconceito tem ficado de lado quando a proposta

anos para trabalhar no departamento de Recursos Hu-

é clara e objetiva. O respeito deve ser a palavra-chave

manos e desde então minha trajetória foi atuar com

para qualquer tratativa.

pessoas. Compreender o comportamento humano e
respeitar as diferenças, com certeza me ajudou a en-

Está difícil administrar a Coopercica nessa

tender e resolver questões relacionadas ao ambiente

pandemia? O que mudou e o que ainda pode mudar

interno e externo. Em relação à concorrência, podemos

no segmento de atuação da Coopercica?

dizer que atuando há mais de meio século no ramo

Já passamos por períodos em que a inflação e o

varejista, conquistamos nosso espaço de forma conso-

desabastecimento eram os principais vilões. Hoje,

lidada sempre pensando no bem-estar do nosso coo-

além destes “fantasmas” que voltaram a nos assom-

perado. Desta forma, vejo a concorrência como opor-

brar, estamos tendo que lidar com questões de saúde

tunidade para aprimorar nossa prestação de serviços.

pública. Como o comércio em geral, temos a obrigação de zelar e cuidar dos nossos bens maiores: nossos

Qual a sua opinião sobre o Cooperativismo? É
um diferencial para a Coopercica?

Seguindo o princípio da Cooperação, foi criada
a Cooperativa de Consumo Coopercica, em 14 de

Colaboradores e nossos Cooperados. A atenção e os
cuidados diários para garantir a saúde de todos es-

Sim, é um diferencial. Acredito que o Cooperativis-

tão sendo as nossas prioridades. E não abrimos mão

mo tem muito a contribuir para um mundo melhor. Ele

disto. Em nossas lojas, adotamos alguns protocolos de

vem ganhando cada vez mais visibilidade e trazendo

segurança como controle de acesso, higienização de

desenvolvimento e inclusão social, gerando oportuni-

carrinhos, informativos por cartaz ou pela rádio in-

dades de trabalho em vários segmentos.

terna, sempre visando a segurança e o bem-estar de
quem estiver conosco.

abril de 1969, por funcionários da extinta Cica.
Você acredita que o Cooperativismo possa aju-

Orlando Marciano, atual presidente do Conselho

dar a diminuir as desigualdades sociais?

Administrativo e no comando da Coopercica há 31

Com certeza, inclusive é o que mostram os dados da

anos, acompanhou a fundação desta cooperativa,

É possível crescer durante a pandemia? A Coopercica cogita abrir mais uma loja?

Organização das Nações Unidas (ONU), ao eleger 2012

Sim, é possível. Aliás, são nas adversidades que nos

A Coopercica funcionou durante 9 anos nas

como o Ano Internacional do Cooperativismo. Como

reinventamos e precisamos exercitar nossas capacida-

instalações da Cica, até a mudança para a sede

elas congregam um sexto da população mundial, foram

des empreendedoras. A Coopercica pensa em ampliar

própria, no Jardim Cica, em 1978. Nesses 52 anos,

apontadas pela ONU como uma forma de combater a

seus horizontes. Entendemos que desta forma pode-

passou por turbulências econômicas (provocadas por

desigualdade social e de gerar renda.

mos aumentar nossa capacidade de atender bem e

pois trabalhava na empresa-mãe.

Atualmente no Brasil temos várias iniciativas em di-

crises internacionais e também do país), mudanças
nas

leis

do

Cooperativismo

(perdeu

versos setores que vêm auxiliando o crescimento do país e

isenção

continuar proporcionando aos nossos atuais e futuros
Cooperados qualidade, conforto e segurança.

contribuindo para a diminuição da desigualdade social.

tributária) e há um ano enfrenta uma crise sanitária

Quais são as estratégias da Coopercica para

mundial causada pelo coronavírus.
Ao se reinventar para superar cada obstáculo,

O presidente do Conselho Administrativo, Or-

a Coopercica conseguiu abrir sete lojas em Jundiaí,

lando Marciano, afirmou na sua posse que a Coo-

Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Dentro

percica acredita no potencial feminino. A respon-

dessa visão empreendedora, a Coopercica conta

sabilidade aumenta por ser uma mulher Diretora?
Sabemos que a mulher está conquistando cada vez

há três anos com a Diretora Executiva, a Ana Luiza

mais seu espaço, e ainda há um bom caminho a percorrer.

Borges Gomes. Confira a entrevista abaixo.

manter as sete lojas modernas, bem equipadas e
conquistar novos Cooperados?
Nossa estratégia é a busca pela inovação, otimização de processos, conscientização e engajamento de
todos os Colaboradores na busca incessante de todos os
dias fazer o seu melhor.

Sinto-me lisonjeada pelo reconhecimento e pela
Você pôde acompanhar o crescimento da Co-

oportunidade em representar esta força, que é a Mulher.

Para finalizar, como a Coopercica faz para colo-

opercica, pois antes de assumir o cargo atual tra-

Quanto à responsabilidade, não acho que aumenta por-

car em prática o seu slogan: “Qualidade com você”?

balhava há muitos anos nesta cooperativa. Então,

que, através da minha formação e experiência, consegui

A Coopercica trata todos os seus Colaboradores

como você vê a trajetória de sucesso desta coopera-

criar recursos para equilibrar as emoções e conduzir as

como uma grande família. Investir em treinamen-

tiva nesses 52 anos?

situações de uma forma harmônica e neutra.

to, orientação e acompanhamento garante de forma

A ascensão da Coopercica é pautada em “Muito

Como é administrar sete lojas, com mais de

Trabalho” e no “Acreditar” dos Administradores e Co-

1.000 funcionários, cerca de 180 mil Coopera-

laboradores que percorreram esta trajetória. A busca

dos e enfrentar o aumento da concorrência e a

contínua em melhoria, atualização e inovação foram os

inauguração de outros supermercados, espe-

pilares para que a Coopercica conquistasse seu espaço.

cialmente em Jundiaí?
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efetiva a busca pela excelência. Acreditamos que só
Como é a relação com os seus subordinados
(homens)?
A mais tranquila possível. Não tenho e não vejo
problemas em interagir com o sexo oposto. Isto faz

assim é possível transformar e contagiar um ambiente de trabalho, fazendo com que as pessoas que estão
aqui reflitam sobre seu papel e a importância na empresa e como cidadão.
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RETRANCA

Compartilhe essa Ideia

Instituto
Buscar

recebeu toneladas
de alimentos da
Coopercica

É ÉPOCA

Abril

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

Legumes

Verduras

Frutas

Abóbora

• Chicória

• Abacate

japonesa

• Repolho

• Banana maçã

• Abóbora seca

• Rúcula

• Banana nanica

• Batata-doce

• Salsa

• Caqui

• Berinjela

• Fruta do Conde

• Cará

• Lima da Pérsia

• Chuchu

• Limão Taiti

• Gengibre

• Maçã Gala

• Inhame

• Mamão

prindo seu papel social, em parceria com o Instituto Bus-

• Jiló

Formosa

car, num serviço voluntário, arrecadou 4,6 toneladas de

• Mandioca

• Melão

alimentos não perecíveis e material de limpeza e higiene

• Pepino

• Mexerica

pessoal, nas campanhas "O Dia Solidário" e "Natal Sem

• Tomate

Ponkan

Cooperar, sempre! A Coopercica, mais uma vez, cum-

Rúcula

Fome", realizadas em 2020. As doações foram feitas nas
lojas do Jd. Cica, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.
“Juntos somos mais fortes”! Este é o slogan do Instituto Buscar, que agradeceu e parabenizou a Coopercica pelo excelente resultado alcançado. A campanha

RÚCULA

“O Dia Solidário” aconteceu em junho, setembro e novembro e o “Natal Sem Fome” em dezembro.
Segundo o Instituto Buscar, a parceria com a Coo-

Crua, refogada e até em molho (pesto), a rúcula é
uma das folhas preferidas.

percica permitiu que em 2020, primeiro ano de pan-

Nas saladas, seu sabor um pouco picante agrada e

demia, mais famílias fossem beneficiadas com os do-

harmoniza bem com tomate seco, mussarela de búfa-

nativos, resultando na doação de 1.166 cestas básicas

la, presunto e até com frutas, como manga e figo.

e também alimentos para 19 projetos sociais que essa
instituição apoia.
O Instituto Buscar é uma entidade sem fins lucrativos, que nasceu em 2017, no coração de um grupo de
pessoas com um desejo enorme de fazer a diferença na

Em relação aos nutrientes, é uma folha rica em
antioxidantes, que combatem os radicais livres, previnem o envelhecimento das células e fortalecem o
sistema imunológico.

vida do próximo, com atitudes e ações simples. Com

Dica

igualdade e dignidade mais justa para todos!

Quando as folhas começam a murchar, podem ser

Um dos objetivos do Instituto Buscar é incentivar a
solidariedade, transformando o ajudado em ajudador,
multiplicando assim a corrente do Bem.

usadas, assim como os talos, em sopas de legumes.

Curiosidade

A sede fica na Rua dos Angicos, 37, no Jardim Tim-

Também conhecida como mostarda persa, surgiu

birá-Campo Verde, em Campo Limpo Paulista. Mais in-

no Mediterrâneo e foi trazida para o Brasil pelos imi-

formações, no site www.institutobuscar.com.br ou pelos

grantes italianos. Assim como na Itália, a rúcula é con-

fones: (11) 4863-0042 ou (11) 95164-5510.

sumida aqui em risotos, massas, pizzas e sanduíches.
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Açougue

Cortes em exposição nas sete lojas
Asa

Peito c/osso

Coração

Peito s/osso

Coxa

Sobrecoxa

Coxinha da Asa

Coxa s/ pele

Coxa com Sobrecoxa

Sobrecoxa s/pele

Meio da Asa

Frango a Passarinho

Filé de Coxa s/ osso

Estrogonofe

Filé de Peito

de frango

Para quem prefere praticidade, confira os cortes
temperados que você encontra nas lojas Coopercica,
com a qualidade que você já conhece:

Frango:

nutritivo e multiuso!

Asa

Frango a Passarinho

Coração

Espeto de Coração

Coxa

Espeto de frango

Coxinha da Asa

Frango inteiro

Meio da Asa

Frango recheado

Filé de Peito

Medalhão de

Filé de Coxa s/ osso

frango recheado

Filé de Peito

(presunto e queijo)

empanado

Medalhão de frango

Sobrecoxa

com bacon

Inteiro ou em pedaços?

é a parte mais pobre em gorduras e por isso corre o

A principal vantagem de comprar o frango inteiro

ótimo à milanesa, em estrogonofe e no picadinho de

é que você pode aproveitar todas as partes, inclusive
os miúdos (fontes de proteínas), que ficam saborosos
no preparo de sopas e farofas.

risco de ficar seca se cozinhar ou assar demais. Fica
legumes, e também em sopas e canjas.
Em relação aos miúdos, o coração é o clássico no
churrasco. Mas prove moelas cozidas na panela de

Com uma faca afiada, separe o peito, as coxas, as

pressão. Ficam uma delícia bem temperadas (toma-

sobrecoxas e as asas. Já a carcaça pode servir na pre-

te, cebola, alho, cheiro-verde e coentro). O segredo é

paração de um caldo caseiro com legumes (cenoura,

servi-las macias, quase desmanchando.

cebola, alho-poró, cebolinha, salsão, e ervas como
louro, tomilho e salsinha).

Já o fígado pode ser usado na preparação do patê.
Basta cozinhá-lo com temperos (cebola, alho, vinho

As coxas e sobrecoxas ficam ótimas assadas, es-

branco, cheiro-verde, tomilho, sal e pimenta), refo-

pecialmente se a pele for mantida, pois ajuda na su-

gando na manteiga. Quando estiverem macios, bata

culência e no sabor.

no processador até obter um creme. Se quiser um sabor mais delicado, pode acrescentar um pouquinho

Opção de carne saborosa, nutritiva e acessível,

Copacol, Flamboiã e Rosaves são os nossos for-

Uma receita tradicional brasileira, bem gostosa

o frango pode ser comprado inteiro ou porcionado.

necedores. As aves são transportadas até as lojas em

e nutritiva, é o frango com quiabo (veja na página

Os cortes podem ser aproveitados em receitas va-

caminhões refrigerados e depois armazenadas nas

de Receitas).

riadas. Essa ave é rica em proteínas, cálcio e fósforo

câmaras frias. Todos os protocolos de segurança ali-

A parte de sabor mais delicado é o peito de frango.

mento clássico são as batatas, mas pode variar acres-

(preservam os ossos), ferro (previne anemia) e po-

mentar são rigorosamente seguidos para garantir a

Alguns não gostam da intensidade das asinhas, coxas

centando mandioca, mandioquinha, batata-doce ou

tássio (bom para os hipertensos).

comercialização de um produto de qualidade.

e sobrecoxas, ficando apenas com o peito. Também

vegetais como cenoura e tomate.
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de creme de leite fresco.
Se preferir, asse o frango inteiro. O acompanha-
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Deu Água na Boca

Arroz:

a base da alimentação
Um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, o arroz é a base da alimentação de muitos povos.

Cada tipo de arroz

É um verdadeiro curinga na culinária, já que é

é indicado para o

possível preparar uma variedade de pratos salgados,

preparo de uma

como arroz de forno, risotos e bolinhos, além do tra-

(1)

dicional arroz doce.

receita específica.

Alguns historiadores acreditam que o cultivo do
arroz começou entre 7.000 a 5.000 anos a.C., na Ásia,
sendo este grão o principal alimento para cerca de
metade da população mundial.
Confira alguns tipos de arroz.

(2)

(3)

(4)

(5)

Agulhinha ou branco (1)
Também conhecido como arroz polido – ou simplesmente arroz branco - é o mais tradicional e também o mais consumido em todo o mundo. Seu grão
passa por um processo de remoção da casca, para
deixá-lo completamente branco; por isso, o seu cozimento é mais rápido. Só que nesse processo perde
alguns nutrientes. Por outro lado, é o mais acessível
do mercado.

Integral (2)

nores e mais redondinhos, recheados de amido, que

Ao contrário do arroz branco, sua casca não foi re-

garantem a deliciosa cremosidade do prato tipica-

movida. Isso significa que, além de ter mais nutrien-

mente italiano. Tem a mesma quantidade de nutrien-

tes, conta também com maior concentração de fibras.

tes do arroz branco, só que absorve mais o tempero

Por conta da casca, sua cor é mais escura e demora

das receitas, deixando os pratos ainda mais saborosos.

um pouco mais para ficar pronto.

Parboilizado (3)
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Arbóreo (4)
O famoso arroz para risotos! Conta com grãos me-

Momiji (5)
Arroz usado na culinária oriental. Seu grão é cur-

Chega ao consumidor pré-cozido porque passa

to e depois do cozimento sua textura fica um pouco

por um processo hidrotérmico, no qual o grão é co-

pegajosa. Conhecido como arroz japonês, geralmen-

zido com a casca (para a absorção dos nutrientes) e

te é cozido em água com um pouco de sal, sem adi-

só depois ela é removida. Resultado: retém mais nu-

ção de gordura. É muito utilizado na preparação de

trientes do que o arroz branco, por exemplo.

sushis e temakis.
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Descobrindo a História

DICAS

Reforçar os cuidados é importante!
A pandemia da Covid-19 completou um ano em

livery. As embalagens, frutas,

março e os especialistas são unânimes: mais do que

legumes e hortaliças pre-

nunca é preciso reforçar as medidas preventivas.

cisam ser higienizadas
com álcool 70%.
Ao

Distanciamento social
Quem pode, fica em casa. Estamos enfrentando uma

chegar

em

casa, do mercado

nova variante brasileira do coronavírus - muito mais

ou de outro lugar,

contagiosa. Para facilitar, a Coopercica oferece o serviço

deve-se deixar os

de delivery. Basta digitar coopercicadelivery.com.br

sapatos na entrada

Se precisar ir ao mercado, evite levar companhia. O
momento pede agilidade nas compras. Fazer uma lista

e, de preferência,
tomar um banho.
Use e abuse do

antes de sair de casa, ajuda bastante.
As sete lojas Coopercica passam por constante higienização e desinfecção. Na entrada de cada loja tem

álcool 70%, pois ele
protege do coronavírus.

um funcionário medindo a temperatura e totens de álcool em gel. Os consumidores também encontram dispensers em diferentes setores das lojas. Os caixas con-

Instituto Butantan:

120 anos a serviço da vida
O Instituto Butantan é referência mundial em
produção de vacinas e produz para todo o Brasil.
Em 23 de fevereiro passado, ao completar 120

História
O Butantan representa um conceituado centro de
pesquisas biomédicas.

anos, a experiência e tradição estão sendo apli-

A história começou em 1899. Por causa de um sur-

cadas no desenvolvimento de uma vacina contra

to de peste bubônica no porto de Santos, foi criado um

a Covid-19, a Butanvac. Para isso, começou a ser

laboratório para produzir soro e combater a doença. O

construída uma nova fábrica em São Paulo, com

local escolhido foi a Fazenda Butantan, em São Paulo.

inauguração prevista para outubro.

O médico, sanitarista e pesquisador Vital Brazil dirigiu

Atualmente, o Butantan recebe o insumo importado da China e envasa a CoronaVac.
O instituto é responsável por sete vacinas, usa-

o instituto. A peste bubônica ficou conhecida no mundo
por devastar a Europa no final da Idade Média.
A partir de 1906, o Butantan começou a diversificar

das no Programa Nacional de Imunizações do Mi-

sua produção e passou a produzir o soro contra difteria

nistério da Saúde: contra raiva, HPV, Hepatite A,

(ou crupe), doença que se espalhou pelo país trazida

Hepatite B, Influenza Trivalente, H1N1 e DTPa.

pelos imigrantes europeus.

Os seus laboratórios e fábricas produzem 12 so-

O instituto continua sendo reconhecido em todo o

ros contra o envenenamento por diversas espécies

país por sua atuação na produção de soros antiofídicos,

de cobras, escorpiões, aranhas e lagartas. E tam-

sendo modelo no tratamento de picadas de todos os ti-

bém contra difteria, tétano, botulismo e raiva.

pos de serpentes.
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Máscara
Quando alguém sai sem más-

tam com placas de acrílico, como forma de proteger os

cara, pode prejudicar a saúde do outro. É

Cooperados e também os Colaboradores.

muito importante acertar na escolha do modelo. Se
optar pela máscara de pano, ela deve ter três cama-

Higiene

das. Tanto as máscaras cirúrgicas como a N-95 pre-

A rotina de limpeza deve ser mantida em relação às

cisam estar colocadas sobre a boca e o nariz, para que

compras presenciais assim como das entregas de de-

não fique nenhum espaço entre a máscara e o rosto.

imposto de renda

Prazo termina
em 30 de abril
Quem teve renda tributável superior a R$ 28.559,70 ou renda
isenta não tributada ou tributada na fonte acima de R$ 40 mil em
2020, precisa declarar o Imposto de renda até o dia 30 de abril.
Também terá que prestar contas à Receita Federal o contribuinte que apresentou ganho de capital no ano passado, por
exemplo, em operações na Bolsa de Valores ou na venda de bens.
A multa mínima para quem não entregar a declaração no
prazo é de R$ 164,75.
Continua valendo a regra de não poder deduzir gastos com
empregadas domésticas. E também permanece a exigência da
inclusão do CPF de todos os dependentes na declaração.
As restituições serão feitas em cinco lotes, entre 31 de
maio e 30 de setembro. Mais informações no site do governo
federal www.gov.br
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Receitas
Foto: Ajinomoto

ficha 225

Frango com Quiabo
Ingredientes

Risoto de Rúcula, Tomate Seco
e Mussarela de Búfala

1 frango inteiro cortado em pedaços (1,5 kg)

Ingredientes

2 sachês de Caldo SAZÓN® Galinha

1 maço pequeno de rúcula

2 colheres (chá) de sal

100g de tomate seco picado

1 colher (sopa) de óleo

1 colher (sopa) de azeite extra virgem

1 cebola grande picada

½ xícara (chá) de vinho branco seco

2 dentes de alho espremidos

1 colher (sopa) de cebola picada

2 xícaras (chá) de água

1 colher (sopa) de manteiga

4 tomates médios, sem pele e sem sementes, picados

380g de arroz arbóreo sem lavar

1 kg de quiabo cortado em rodelas

1 e 1/2 litros de água

1/2 colher (chá) de molho de pimenta

2 tabletes de caldo de legumes
150g de mussarela de búfala cortada

Modo de preparo
Tempere o frango com 1 sachê de Caldo SAZÓN® e com

Modo de preparo

o sal. Deixe tomar gosto na geladeira por 1 hora. Em uma

Em uma panela, refogue a rúcula e o tomate seco no

panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para

azeite. Junte um pouco do vinho branco, deixe evaporar

aquecer. Junte a cebola e o alho e refogue por 5 minutos,

e reserve. Faça o caldo de legumes. Doure a cebola em

ou até ficar transparente. Acrescente o frango aos poucos

metade da manteiga, acrescente o arroz e refogue por

e frite por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Adicione

alguns minutos, mexendo sempre. Adicione o restante

a água, os tomates, o quiabo e o molho de pimenta, e

do vinho branco e deixe evaporar. Junte, aos poucos, o

tempere com o Caldo SAZÓN® restante. Deixe cozinhar

caldo de legumes quase em ponto de fervura e cozinhe

em fogo médio, com a panela semitampada, por 30

por 15 minutos, mexendo sempre. Acerte o sal. À medida

minutos, ou até que o quiabo esteja macio. Retire do

que o arroz for secando, coloque mais caldo. Retire

fogo e sirva o Frango com Quiabo em seguida. Dica: para

do fogo e junte a rúcula, o tomate seco, o restante da

eliminar a baba do quiabo, regue-o com suco de limão

manteiga e a mussarela. Misture bem e sirva.

antes de cortá-lo em rodelas, deixe por 15 minutos e
enxágue em seguida. Substitua o frango inteiro pela
mesma quantidade das partes de sua preferência.
Receita Ajinomoto
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