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Cheesecake com
cobertura de frutas

vermelhas
A

nita Bueno Freire tem 13 anos (hoje é aniversário dela, parabéns!!), está no 7º ano
do ensino fundamental e mora com sua
mãe e a irmã, Lara, em São Paulo. Ela conta que,
desde pequena, sempre gostou de fazer coisas
na cozinha. Ela já participou do programa Bake
Off Júnior e diz ter sido um momento que trouxe
conhecimento e alegria. Competitiva, ela lembra que se preocupava com o tempo destinado
às receitas e que as provas técnicas eram mais
fáceis que as criativas.
Dentre as receitas que ela mais gosta de preparar, estão a torta de maçã, servida com sorvete
de canela, o bolo de maçã com canela, que ela
vendia aos domingos e que deu uma boa repercussão, e a famosa cheesecake com cobertura de
frutas vermelhas – receita que ela gentilmente compartilhou conosco. Anotem aí:
INGREDIENTES: 120 gramas de iogurte natural
sem açúcar/ 125 gramas de bolacha maisena/
30 gramas de manteiga/ 550 gramas de cream
cheese/ 150 gramas de açúcar/ 1 colher (sopa) de
suco de limão/ 2 ovos/ 1 pitada de sal
MASSA: Para fazer uma massa crocante, pegue um
saquinho e coloque a bolacha maisena triturada.
Vá batendo com um rolo devagarinho, até tudo
virar uma farofa. Misture a farofa com a manteiga
derretida, até dar o ponto. Cobrir o fundo da forma (de aro removível) com a massa. Pressione até
ficar bem compacto e leve à geladeira até a hora
de fazer o recheio.
MODO DE PREPARO
Recheio - Em uma batedeira, adicione e bata o
cream cheese em temperatura ambiente. Assim
que estiver cremoso, misture o açúcar até ficar bem
fofinho. Adicione o suco de limão (pode ser siciliano),
as raspas desse limão, os ovos, uma pitada de sal e o

Utilize o leitor de códigos QR Code do seu
celular para mais informações sobre a coluna.

iogurte natural. Agora, leve ao banho-maria (aquela
técnica de cozimento com água morna). Coloque
papel alumínio no fundo da forma. A montagem fica
assim: forma grande com água morna, papel alumínio em baixo da forma de fundo removível, já com a
massa e o recheio por cima. Preste atenção aqui: no
forno aquecido a 180 graus, você vai precisar assar
até ficar firme, mas sem deixar ganhar cor. Retire
quando estiver macia. Observe se foi assada corretamente, não pode ter rachaduras. Se rachar, é porque
assou demais ou em temperatura muito alta.
CALDA: 150 gramas de açúcar/ 120 ml de creme
de leite fresco/ 500 gramas de frutas vermelhas
variadas
Cozinhe as frutas em fogo médio, até engrossar, sem
perder sua forma. Derreta o açúcar até caramelizar.
Junte o creme de leite fresco e mexa até ficar cremoso. Cubra o cheesecake com a calda
com frutas frescas por cima, leve à
geladeira até endurecer.

Você conhece alguma criança que também
goste de cozinha? Conte a história para
mim: laracardosolarica@gmail.com
Lara Cardoso - atriz e apresentadora

MENU
Tap house da Landel
tem petiscos
A tap house (bar com torneiras de chopp artesanal) da Cervejaria Landel agora tem
petiscos todos os dias da semana. A parceria
firmada com a Old Boys garante momentos
gastronômicos saborosos, na esquina da ruas
Dr. Oswaldo Cruz com Maestro Elias Lobo, no
Taquaral, em Campinas. São quatro opções fixas no cardápio: croquete de palmito e bechamel, bolinho de linguiça caipira, sanduíche de
pernil com quiabo e queijo meia cura no pão
de queijo e frango koreano, além de uma opção volante, que muda no segundo sábado do
mês. Os petiscos harmonizam com as cervejas
da casa, como a Session IPA, e há desconto
nos petiscos às segundas, no happy hour. Mais
informações: (19) 99620-7095.
Foto | Divulgação

Horta Urbana
Campinas ganhou, neste mês, sua primeira fazenda urbana, no Parque D. Pedro Shopping. São
1.300 metros quadrados, na Entrada das Árvores,
para o cultivo mensal de 2,2 toneladas, ou mais
de 30 mil pés de hortaliças livres de agrotóxicos,
como alface, mostarda e agrião. A primeira colheita oficial ocorreu no início do mês. A fazenda terá visitação guiada, uma loja e uma praça,
que funcionará como espaço de convivência e
eventos. Fazendas urbanas são aquelas em que
os alimentos são cultivados na cidade, próximos
de quem os consome, reduzindo o tempo de
transporte, a emissão de carbono pelos veículos
e o desperdício gerado na distribuição. As hortaliças são comercializadas no centro de compras
ou por meio de um clube de assinaturas, que
pode ser assinado no site www.begreen.farm.
Foto | Divulgação
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1ª edição do evento foi
lançada nesta semana e já
está com inscrições abertas
aos estabelecimentos, até
20 de setembro
Rafael de Barros, Cris Pisoni, Chico Sardelli e Wagner Armbruster

F

oi lançado pelo prefeito Chico Sardelli,
na quarta-feira, o Roteiro Gastronômico de Americana – Edição 2021, que está
com inscrições abertas aos estabelecimentos
participantes até o dia 20 de setembro.
Este evento é uma iniciativa do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico Rafael de

Além disso, o roteiro gastronômico
servirá para mostrar à população
de Americana e região o grande polo
gastronômico que nossa cidade se tornou,
ao longo dos últimos anos
RAFAEL DE BARROS

secretário adjunto de desenvolvimento econômico

Barros, que conta com o apoio da Acia, Unisal,
além da parceria da Rede TodoDia, através do
caderno Clube Gourmet. “Não será uma competição entre os inscritos e sim um evento para
estimular a população a frequentar, ou pedir
por delivery os pratos inscritos”, ressaltou Cris
Pisoni, coordenadora do Clube Gourmet.
Chico Sardelli enfatizou que o Roteiro Gastronômico é um dos 25 itens do Comitê de Retomada Econômica, para fomentar a economia, o
turismo e o lazer em Americana. “Agradeço aos
parceiros aqui presentes, à Unisal e convido os
estabelecimentos a se inscreverem e a população a participar dessa festa!”
O secretário Rafael de Barros avalia que o
evento surge num momento muito importante, para um dos setores que mais sofreu com as
restrições. “Além disso, o roteiro gastronômico
servirá para mostrar à população de Americana
e região o grande polo gastronômico que nossa

Não será uma competição entre
os inscritos e sim um evento para
estimular a população a frequentar, ou
pedir por delivery os pratos inscritos
CRIS PISONI

coordenadora do Clube Gourmet

cidade se tornou, ao longo dos últimos anos.”
Os estabelecimentos podem se inscrever pelo
site da prefeitura, pelo link www.americana.sp.
gov.br/roteirogastronomico. O evento acontece
entre 8 de outubro e 15 de novembro e cada casa
participa com um prato de sua especialidade,
de preferência uma criação nova, a ser comercializado ao público no período do roteiro.

Dia do Hot Dog
N

o dia 9 de setembro é comemorado o Dia
do Hot Dog, ou cachorro-quente, comida de rua das mais conhecidas e querida
não apenas por norte-americanos, mas também
aqui no Brasil.
Em matérias especializadas de revistas e portais de notícias, há menção de que o hot dog teria
origem na década de 1860, no calçadão de Coney
Island, bairro localizado no distrito do Brooklyng,
em Nova York. Conforme informações do historiador Michael Quinn, foi o imigrante alemão
Charles L. Feltman quem criou o hot dog.
Feltman teria chegado aos Estados Unidos em
1856 e, como alemão, tinha predileção pelas sal-

sichas estilo Frankfurter. Como era comerciante
e vendia tortas, teria tido a ideia de adaptar seu
carrinho para cozinhar salsichas e aquecer pães,
para vender o lanche quente acompanhado de
molhos, depois de pedidos de clientes.
Nos últimos anos, temos visto surgir casas especializadas em hot dog, que fazem referência a receitas artesanais norte-americanas e europeias,
como é o caso da Mr. Feltz Hot Dog, de Americana. Para comemorar a data, a casa compartilhou
conosco sua receita de molho de tomate italiano,
bastante elogiada pelos clientes, segundo Michel
Tozzo e Cássia Tozzo, proprietários da casa. Então, inspire-se e faça um cachorro-quente!

MOLHO DE TOMATE ITALIANO FELTZ
INGREDIENTES
1,5 quilos de tomate Italiano maduro, cortado em
cubos, 50 gramas de manteiga, 2 dentes de alho,
1/2 cebola média, 1 cenoura ralada (ralador fino),
100 gramas de alho poró picado, 100 gramas de
salsão, Sal e pimenta do reino a gosto
MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o alho, a cebola, o alho poro, o

salsão e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga
e, em seguida, acrescente a cenoura ralada e refogue
por cinco minutos. Acrescente o preparo batido no
liquidificador, refogue por mais cinco minutos, em
fogo em médio, por último, acrescente o tomate
e deixe levantar fervura. Em seguida, abaixe o fogo
e cozinhe por 40 minutos com a tampa da panela
levemente aberta e sempre mexendo, para não queimar no fundo da panela.
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Aproveite o
dia e a noite
I

magine um local onde você pode fazer várias
coisas ao mesmo tempo, como comprar roupas, cuidar do visual e ainda dar uma pausa
para um café ou happy hour? Este é o conceito do
Bora Lifestyle, localizado no Parque Taquaral, em
Campinas, que reúne uma loja de roupas e acessórios
masculinos e femininos, para o público jovem, um espaço de eventos, barbearia e sport bar e café.
A responsável pelo marketing, Camile Arruda, conta
que o Bora, do CEO Raphael Bernardes, começou em
2015 com os produtos de vestuário, e que, a partir disso,
surgiu a ideia de criar o que ela chama de “QG”, com outras frentes de negócio. A maior inspiração para o complexo foi o Hard Rock Café, onde é possível encontrar
vários segmentos de mercado para o público jovem.
“Queremos que nosso cliente imerja no lifestyle Bora,
podendo fazer seus afazeres cotidianos na maior comodidade, desde o almoço do dia a dia até a festa, no fim
de semana, onde ele também tem a facilidade de encontrar looks na Bora Store”, explica Camile.
O Bora Sport Bar e Café, localizado no piso térro, oferece menus de cafés, almoço e aperitivos assinados pelo
chef Leandro Silvano, o qual participou de programas
de televisão, atuou em hotéis e resorts e também como
professor de gastronomia em instituições renomadas.
São 98 opções, entre menus executivos, lanches, porções e sobremesas, que variam entre a gastronomia
clássica e a autoral, além de um cardápio de bebidas
com drinks, festival de gin, uma carta de vinhos com 63
marcas renomadas da América do Sul da Europa, principalmente, e outros.
Com ambiente moderno e descolado, possui um amplo bar e uma tela de led de 600 polegadas, segundo o
CEO do Bora Lifestyle, Raphael Bernardes.
“É a maior tela do mundo já vista num bar, para a
transmissão de eventos esportivos épicos, que ficarão
para sempre em nossas memórias. Nossa estrutura
também contempla um deck, com vista para a belíssima Lagoa do Taquaral, e uma área interna com toldos
retráteis, que se abrem em dias e noites agradáveis.
Nossa gastronomia é diversificada, com pratos e coquetéis exclusivos da casa, para que todos tenham uma experiência extremamente agradável”, ressalta.

Tornedor de Filé Mignon

Queremos
que nosso
cliente imerja no
lifestyle Bora,
podendo fazer seus
afazeres cotidianos na
maior comodidade,
desde o almoço do
dia a dia até a festa,
no fim de semana,
onde ele também
tem a facilidade de
encontrar looks na
Bora Store
CAMILE ARRUDA
responsável pelo
marketing da Bora
Lifestyle
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Legenda

Destaques do
Bora Sport Bar e Café

Shot de Ceviche

Entre os destaques do cardápio de refeições do Bora
Sport Bar e Café estão o lanche Boquinha de Anjo Bora,
com filé mignon, azeitonas pretas, gorgonzola e bacon;
o BAO com Pulled Pork, pão típico chinês cozido no
vapor, recheado com copa lombo marinado no suco
de maçã e cozido até desmanchar, mostarda e picles
de pepino; o Classic Burguer, de carne elaborada com
blend da casa, queijo prato e bacon; o Shot de Ceviche, ceviche tradicional, servido com chips de batata
doce; o Tornedor de Filé mignon, filé mignon grelhado
com crosta de funghi, servido com risoto de parmesão
e pêra glaceada; a Caipirinha Baked Alaska, sorbet de
limão com marshmallow, calda de cachaça e zestes de
limão siciliano; e o Smoked Saint Peter, filé de Sanit Peter defumado, servido com berre-citron (molho à base
de manteiga e limão) e risoto verde de espinafre.
Entre os drinks, os destaques são o Bora, com gin,
suco de limão siciliano, xarope de morango com
cardamomo e espuma de cranberry; e o Summer
Feelings, gin, suco de limão siciliano, xarope de cajá e
espuma de gengibre.
O menu da casa ainda conta com opções veganas e
vegetarianas, como o Vegan Burguer, hambúrguer de
legumes com salada, manga, broto de feijão e granola salgada; o Vegan Pasta, macarrão de abobrinha
ao molho pesto, servido com tomates
sweet grape; e o Tartar Veggie,
brunoise de tomate confit, avocado (abacate) e
picles de beterraba,
servido com azeite
verde e redução
de balsâmico.

Drink Summer Feelings

Top
Gourmand

Bao com Pulled Pork

O bar desta edição é uma proposta bastante
diferente. Um pouco na linha dos famosos Hard
Rock cafés, espalhados pelo mundo. Você tem opções de serviços, vendas de produtos diversos, lazer e,
claro, um local para comer e beber. Com um cardápio
variado e amplo, promete atender a todos os gostos.
Fica a sugestão de visitar o complexo, aproveitar a vista e bons
momentos no Bora
Sport Bar e Café.

Caipirinha Baked Alaska

Bora Lifestyle/Bora Sport Bar e Café | Av. Dr. Heitor Penteado, 626
Parque Taquaral - Campinas (SP) | WhatsApp: (19) 99610-4326

Cris Pisoni
Coordenadora do
Clube Gourmet

Smoked
Saint Peter

Utilize o leitor de códigos
QR Code do
seu celular para
mais informações e conteúdos
da matéria .

Clube Gourmet

06
Foto | Pixabay

Alimentos

orgânicos

O

s alimentos orgânicos ocupam cada vez
mais espaço na mesa dos brasileiros,
mesmo que muitos não tenham acesso
a eles, pelo custo mais alto. Mas você sabe quais
são as diferenças entre os produtos e alimentos
convencionais e os orgânicos?
A coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade de Americana (FAM), Glenys Mabel Caballero Córdoba, doutora em Ciência da Nutrição pela
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
explica que os alimentos orgânicos podem ser
vegetais - cultivados e processados de forma natural, com fertilizantes sem agrotóxicos e sistemas naturais de controle de pragas, de forma que
safras, frutas e hortaliças atinjam a maturidade
sem aceleradores - e também produtos industrializados, que não utilizam nenhum tipo de aditivo
para realçar sabores, conferir melhor consistência ou aumentar o brilho, nem contêm conservantes que prolongam a vida útil dos produtos, e,
ainda, cujo manuseio, processo ou elementos de
embalagem não poluem o meio ambiente.
Representam, portanto, uma forma de não incorporarmos substâncias prejudiciais à saúde e
de colaborar no cuidado com o planeta, evitando
a poluição do meio ambiente.
“Têm aparência menos atraente, porque na
produção não são utilizados agrotóxicos e outros
produtos químicos para dar um aspecto perfeito,
o que deixa os alimentos desprotegidos contra o
ataque de pragas e fungos. São mais caros, por-

Conforme o Guia Alimentar Brasileiro, toda a população deveria ter acesso aos alimentos orgânicos e utilizá-los nas preparações diárias, no entanto, “segundo pesquisas publicadas em jornais
científicos indexados, os alimentos orgânicos e convencionais são equivalentes quanto à quantidade e biodisponibilidade de nutrientes”, orienta Glenys.
Sendo assim, surge a pergunta: posso continuar a consumir alimentos cultivados com agrotóxicos? A professora do curso de Nutrição da FAM, Joseane Almeida Santos Nobre, mestre em
Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, ressalta que os produtos convencionais
passam por testes periódicos, para controle da quantidade residual dos defensivos agrícolas, e
que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a responsável pela emissão de um laudo,
indicando os alimentos com maior resíduo de agrotóxico.
“O correto seria o consumo de alimentos livres desses insumos agrícolas, pois muitos são proibidos em diversas partes do mundo, mas permitidos no Brasil. Apesar disso, a utilização de produtos
com agrotóxicos ainda se faz necessária para a produção em larga escala, que possa atender a
população, reduzir os preços e a insegurança alimentar”, finaliza.

Representam uma forma de não
incorporarmos substâncias prejudiciais
à saúde e de colaborar no cuidado com
o planeta, evitando a poluição do meio
ambiente
GLENYS MABEL CABALLERO CÓRDOBA

coordenadora do curso de Nutrição da FAM/Americana

que demoram mais para chegar ao ponto de colheita, menos exemplares são obtidos por metro
quadrado e sua produção requer maquinários
mais modernos e avançados, além de colheita
manual com mão de obra qualificada. A plantação orgânica também sofre mais perdas no campo, pelas pragas, já que não se utiliza agrotóxico”,
explica Glenys.
Mesmo assim, segundo a professora, “pode ser
observada uma revolução de mercado que atinge
uma parcela crescente da sociedade, aumentando a demanda pelos produtos orgânicos e permitindo a incorporação contínua de novos consumidores, além de maior competição e maior
produção”.
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EMPÓRIO

H

oje trouxe para vocês uma receita prática e rápida, para que não se
perca muito tempo na preparação
de um almoço ou jantar. A base desse prato
é composta por batatas, ovos e cebolas, fica
delicioso! Vamos à receita:

Foto | Reprod spicy.com.br

INGREDIENTES
8 batatas pequenas, 2 cebolas, pequenas
cortadas fininhas, em meia lua, ½ xícara
de parmesão ralado, 10 ovos batidos, ½
xícara de creme de leite fresco, 3 colheres
(sopa) de azeite extra virgem, sal, pimenta
do reino
espátula, para que tudo fique bem incorporado. Acrescente o creme de leite e, com uma
escumadeira, vá mexendo delicadamente os
cantos da fritada para que os ovos e o creme
de leite possam cozinhar uniformemente (4
minutos). Coloque a frigideira no forno preaquecido a 250 graus, por 10 minutos, ou até
que tudo termine de cozinhar e fique bem
firme e dourado. Tire do forno e vire a fritada
invertida, no prato que irá servir.

MODO DE PREPARO
Cozinhe as batatas até ficarem macias, mas
ainda firmes. Retire da água, descasque-as e
corte-as em fatias irregulares.
Numa frigideira funda, dessas de metal que
possa ir ao forno, aqueça o azeite, acrescente
as cebolas, e refogue-as até que fiquem macias (cerca de 2 minutos). Acrescente as batatas e deixe cozinhar, mexendo de vez
em quando, até que as batatas e a
cebola fiquem douradinhas (4
a 5 minutos). Abaixe o fogo,
tempere com sal e pimenta
do reino a gosto. Junte os
ovos e o parmesão. Misture
com uma colher de pau ou

Utilize o leitor de códigos
QR Code do seu celular
para mais informações
sobre a coluna.

Bruna Chacur | Fogão a Lenha

Paella

Caipira

NEGRONI

N

esta semana trouxe uma receita de Paella Caipira, cujo paladar agrada demais as
pessoas, sobretudo aquelas que não gostam ou não podem consumir frutos do mar. As
carnes de frango, linguiça e costelinha de porco
formam a base desse prato, além de outras guarnições variadas e saborosas. Tome nota da receita
e surpreenda sua família no fim de semana!
INGREDIENTES: 300 g de bacon bem picados, 1
cabeça de cebola ralada ou muito bem picada, 1
cabeça de alho bem picada, 1/2 quilo de costelinha de porco, 1/2 quilo de linguiça picada em
pequenos pedaços, 4 tomates médios picados
em cubos, com sementes, 2 linguiças calabresa
picadas, 1/2 quilo de coxinha de frango, 1 lata de
milho verde, 1 lata de ervilha, 1 pimentão picado,
pimenta cumari, 3 cubos de caldo de carne, 12
ovos, 1 maço de cheiro verde, torresmo a gosto,
6 xícaras de arroz, óleo de canola. sal a gosto,
água quente
MODO DE PREPARO: Coloque os ovos para cozinhar, o torresmo para fritar, pique o cheiro verde e
reserve. Você vai usá-los para enfeitar o prato.Siga a
ordem descrita: colocar o óleo no fundo da panela,
de forma que não sobre espaço sem ele. Coloque a cebola e deixe fritar um pouco. Em seguida,
coloque o alho. Quando dourar a cebola, coloque
o bacon picado. Quando estiver bem frito, coloque
a costelinha de porco e frite um pouco. Adicione as
linguiças picadas e frite um pouco. Depois, adicione
as coxinhas de frango e frite. Acrescente a calabresa
picada e também frite um pouco. Coloque o tomate

A dica do Emporio desta semana é o conjunto
de quatro colheres medidoras em aço inox da
marca Oxo. O conjunto serve para auxiliar no
preparo de receitas que necessitem de precisão
em relação às quantidades dos ingredientes.
Possuem formato oval, projetado para encaixar
em diversos frascos estreitos, e cabos longos,
que dão segurança e conforto no manuseio.
Também contam com recurso magnético, para
que as colheres fiquem compactadas, o que
facilita na organização. No site das lojas Spicy,
especializada em utensílios para cozinha, mesa e
bar, o valor sugerido do conjunto é de R$ 149,00.

DRINK

Bruna Chacur

Fritada de batatas e cebolas

INGREDIENTES
30 ml de gin, 30 ml de vermouth tinto, 30 ml de
aperitivo italiano, 1 fatia de laranja bahia

e o pimentão picados, e, por último, os cubos de
caldo de carne picados. Adicione um copo americano de água e deixe refogar bem, até o tomate e o
pimentão derreterem. Depois de refogado, coloque o arroz e deixe fritar bem. Assim que refogar,
adicionar água quente até cobrir por dois dedos
toda a mistura. Deixar cozinhar até sumir toda a
água, em fogo médio, verificando sempre se não
está queimando o arroz no fundo da panela. Depois
de pronto, enfeitar com o cheiro verde, o torresmo
e os ovos.
Utilize o leitor de códigos QR Code
do seu celular para
mais informações
sobre a coluna.

Fádia Cheaito
Sheike Culinária Árabe
| Rua das Figueiras, 354
| Americana
| 19 3461-3964

MODO DE PREPARO
Em um missing glass com gelo (copo alto, para
misturar os ingredientes de drinks e coquetéis),
coloque todos os ingredientes e mexa com uma
colher bailarina (de cabo longo), por dez segundos. Em seguida, verta para um copo baixo, com
gelo. Guarneça com a fatia de laranja bahia e sirva.
Receita do portal clubedobarman.com
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DÉDE

Frango assado e
mais uma bebida

Frango assado com cerveja
INGREDIENTES
1 frango (cerca de 1,8 quilos) limpo e cortado em pedações
pelas juntas
Sal e pimenta-do-reino a gosto
5 dentes de alho amassados
1 cebola grande picada
4 folhas de louro
2 latas de cerveja
MODO DE PREPARO
Preaqueça o forno em temperatura alta, a 200 graus. Tempere os
pedaços de frango com o sal, pimenta-do-reino e o alho. Coloque-os numa assadeira. Junte a cebola, as folhas de louro e despeje a
cerveja por cima de tudo. Leve ao forno e deixe assar até o frango
dourar e ficar macio (cerca de 1 hora e 40 minutos), banhando de vez
em quando com o caldo da assadeira. Retire do forno e sirva a seguir.

PECADO DA

GULA

T

rago para vocês, nesta edição, mais dois clássicos
da cozinha: o frango assado na cerveja, muito
prático e saboroso, e outra bebida quente, cuja
receita também vinha no rótulo da famosa lata de leite
condensado. O frio já foi praticamente embora, mas
ainda dá tempo de aproveitar para experimentar, nas
noites frescas do Inverno. Tenho certeza de que vocês
vão adorar as duas receitas. Até a semana que vem!

Moça Mulata
INGREDIENTES
1 lata de leite
condensado
3 vezes e meia a
mesma medida de
leite
2 cascas de canela em
pau
1 tablete de 200
gramas de chocolate
meio amargo picado
Noz moscada a gosto
MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o leite condensado, o
leite e leve ao fogo para ferver com a cane-

BASE DE BOLACHA - INGREDIENTES
100 gramas de bolacha maisena triturada
50 gramas de manteiga em temperatura ambiente Misture a bolacha com a manteiga até formar uma massa
úmida. Forre uma forma com 25 cm de diâmetro e fundo falso com essa massa. Reserve na geladeira.
MASSA - INGREDIENTES
200 gramas de cream cheese
45 gramas de açúcar
1 ovo
1 colher (chá) de essência de baunilha
MODO DE PREPARO
Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar e a essência até obter um creme homogêneo. Acrescente o
ovo. Continue batendo até a massa ficar lisa e uniforme. Reserve.

Claudia Porteiro

Cheesecake de
maçã com calda
de caramelo
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RECHEIO - INGREDIENTES
60 gramas de manteiga
50 gramas de farinha de rosca
2 maçãs cortadas em fatias finas
50 gramas de açúcar
Raspas e suco de ½ limão
Raspas e suco de ½ laranja
40 gramas de nozes picadas

la, mexendo de vez em quando. Assim que
iniciar a fervura, abaixe o fogo e adicione o
chocolate meio amargo, mexendo até derreter completamente. Retire a canela, distribua em xícaras e polvilhe noz moscada. Se
gostar, pode servir acom panhado de chantilly. O rendimento é de 1 litro da bebida.

30 gramas de uvas passas
1 pitada de canela em pó
1 pitada de cravo em pó
1 colher (sopa) de rum
MODO DE PREPARO
Derreta a manteiga com a farinha de rosca e o açúcar.
Transfira essa mistura para uma tigela. Agregue as
maçãs fatiadas, os sucos de limão e laranja, as nozes,
as uvas passas, a canela, o cravo e o rum. Misture tudo
com cuidado.
Disponha esse recheio sobre a base de bolacha e, em
seguida, empregue o creme. Asse em forno preaquecido a 140 graus, por aproximadamente 40 minutos. Espere amornar para desenformar. Leve à geladeira por
duas horas.
CALDA DE CARAMELO - INGREDIENTES
200 gramas de açúcar
500 ml de creme de leite UHT
100 ml de leite
MODO DE PREPARO
Caramelize o açúcar, acrescente o creme de leite fresco e deixe cozinhar até dissolver. Desligue o fogo e
acrescente o leite. Leve à geladeira por duas horas. Sirva gelada com o cheesecake.

