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VIDADOCE Bolo de cenoura com aquela cobertura durinha de chocolate PÁG. 8

DÊUMTEMPO Detox digital para fechar um ano complicado PÁG. 7

NÃOVAITERGOLPE Como se proteger de invasões e fraudes noWhatsApp PÁG. 6
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Dá para construir, reformar e adaptar
imóveis sem ofender (muito) omeio
ambiente e a sociedade. Saiba como

PÁGs. 2 e 3



CASA&CONSTRUÇÃO
Acartilhaprevêmatérias-primasrecicladasou
certificadas,reduçãodoconsumodeáguaeenergia
egestãocorretaderesíduos,dizaengenheira
ambientalAnaPaulaLiptakConstâncio
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VIDAÚTIL

Naconstrução –edepois
depronta –, a casaprecisa
ser pensadaparadiminuir o
prejuízo aomeio ambiente
emelhorar a vidadequem
vivenela. Veja dicas para
construir do zeroou
reconfigurar suamorada

Perspectiva.ApedidodoEstadão, o arquitetoBetoMagalhãesdesenvolveuum
projetode casa sustentável que, segundoele, nascedeparâmetrosprecisosque
combinamconforto, eficiência energética e estética.Oestilo éminimalista.

Planta.Magalhães concebeu seuprojeto apartir dedois blocos
que se encaixam, remetendoao formatodeumacabana.Os
ambientesdaárea social ficamemumaestruturametálica
revestida complacas cimentícias. Aárea íntimaestádentro
deumesqueletodemadeirapreenchido com lãdevidro e
revestido comréguasdebambu.

Retornoemcincoanos.
AarquitetaConsuelo
Jorgevivehá 15 anos em
umacasaprojetadapor
elanobairrodoCampo
Belo, emSãoPaulo, em
meioapainéis para
captaçãodeenergia solar,
cisternaparaarmazenar
águasde chuvas e
iluminaçãode jardim
acionadapor células
fotovoltaicas (foto). “Na
épocada construção, fiz
umestudoe constatei que
todoo investimento se
pagaria emcincoanos.
E foi issooque
aconteceu”, conta.

SEM
OFENSA

Comreportagemoriginal deMarcelo Lima,OEstadodeSãoPaulo.
Fontes: AnaPaula LiptakConstâncio, engenheira ambiental; Beto

Magalhães, arquiteto; Consuelo Jorge, arquiteta
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PONTODEPARTIDA
Oprimeiropassoéentenderalocalização,porqueaposição
dosolvaidizerondeficamasjanelasecomoserãoossistemas
decaptaçãodeluz.Paraconsumirmenosenergia,éessencial
investiremgrandesaberturas,ventilaçãocruzadae,sepossível,
iluminaçãozenital(asplacasquecaptamaluzdosol).

TELHADO
Éumdoscomponentesmais
importantesparareduziroconsumo
deenergiaouvirargerador.Tudo
começapelademarcaçãode
possíveisáreasdeiluminaçãozenital
(trechosvedadoscomvidrospara
permitiraentradadaluznointerior
daconstrução).Seavedaçãoseder
pormeiodematerialrevestidocom
películasparacontrolarainsolação,
melhor.“Essetipodevidrobarraa
passagemdocaloredequase100%
dosraiosUV.Masaentradadeluzjá
promoveumareduçãodoconsumo
deenergia”,dizoarquitetoBeto
Magalhães.Érecomendadoinstalar
placasfotovoltaicasparaacaptação
deenergiasolar–oinvestimentovai
sediluiraolongodotempo.

CAPTAÇÃODE
ÁGUADACHUVA
Nacasaemconstrução
eemimóveisprontos
comboaáreaexterna,
construirumreservatório
paraarmazenaraáguada
chuvaajudaaeconomizar.
Acisternaserve,por
exemplo,para regaro
jardime lavarocarro.O
projetodeBetoMagalhães
prevêumsistemade
filtragemque funciona
comfiltro integrado,não
énecessárionenhum
componenteadicional.
Ocustoaproximadode
instalaçãoédeR$1.500
naEcoSustentável
(ecosustentavel.eng.br).

REVESTIMENTOS
EXTERNOSEDE
VEDAÇÃO
Essesitenssão
fundamentaisparao
confortotérmico.Hámuitas
opçõesnomercado.Busque
materiaiscertificados
eobtidosapartirde
técnicasdebaixoimpacto.
Magalhãesusoubambuno
setoríntimo.Érenovável,
dealtadurabilidadee
resistenteaágua,vento
ecalor.Oefeitovisual
épróximodamadeira,
masémaisbarato.Na
áreasocial,eleescolheu
placascimentíciaspré-
moldadas.“Elasquase
nãogeramresíduos
quandocomparadasà
alvenariaconvencionale,
apósimpermeabilizadas,
apresentambaixaabsorção
deumidade.”

PISOSE
REVESTIMENTOS
INTERNOS
Issovaleparaconstruir
ereformar:use
revestimentosproduzidos
commatérias-primas
recicladasoucertificadas.
Aofertadeprodutos
ecológicoseaomesmo
tempobonitostem
aumentado.Nosbanheiros
dacasapropostapor
Magalhães,porexemplo,as
pastilhassãodevidro100%
reciclado,assimcomoo
pisodeporcelanato.Opiso
easparedesdolivingforam
revestidoscomamesma
placadafachada. Ochãoda
cozinharecebeucimento
ecológicoproveniente
doreaproveitamentode
resíduosindustriais.Ele
contribuipararoconforto
térmicoeédefácil
limpeza.Comoalternativa
aousodemármoree
granito,ofrontãoda
piadeaçoinoxidável
foiconfeccionadoem
poliestireno(ouisopor),
plásticoproduzidoemuma
cadeiamaissustentável.
Nasdemaisparedes,a
pinturaprevêmateriais
menosagressivosà
saúdehumanaeaomeio
ambiente.Osselantestêm
baixaconcentraçãode
compostosvoláteiseas
tintassãoàbasedeáguae
pigmentosnaturais,sem
derivadosdopetróleo.

LOUÇASEMETAIS
Comparadoscomosmodelosconvencionais,vasossanitários
comcaixasacopladasdefluxoduplo,queliberamde3a6litros,
representameconomiade25%doconsumodeáguanadescarga.
Alémdessesformatos,oprojetodecasasustentáveldeBeto
Magalhãesprevêquetodasastorneirastenhamarejadores,70%mais
econômicas.Restritoresdevazãoaparecemtambémnoschuveiros.
Nessecaso,avantagempodechegara50%.

RECICLAGEME
COMPOSTAGEM
Tudocomeçapordestinar
adequadamenteolixo
produzidoemcasa,
separandoosdejetospor
tipodematerial.Depois,
considereainstalaçãode
umacomposteiramodularno
quintal,nacozinhaounaárea
deserviço–alémdediminuir
aquantidadederesíduos
orgânicosdescartados,
vocêvaiobter,semcustos,
umexcelenteadubopara
fertilizarvasosecanteiros.

ENERGIAELÉTRICA
Nahoradecomprarousubstituireletrodomésticoseeletrônicos,
verifiqueseoprodutonovotemseloProcel–significaqueeleconsome
menosenergia.Nailuminação,adotelâmpadasdotipoLED.Elastêm
vidaútil50%superioresão,emmédia,80%maiseconômicasqueos
modelosincandescentese35%queosfluorescentes.Dica:distribua
abajureselumináriaspróximosàsáreasdeuso,nolugardeoptarpor
umúnicopontoluminoso,nocentrodoambiente.

ESTRATÉGIA
INOVADORA
Acompostagemresolve
umproblemaantigo
eque,aocontráriodo
quemuitagentepensa,
nãorequergrandes
investimentos.Kits
podemserencontrados
porR$500(composteira.
moradadafloresta.
eco.br).Ehásoluções
caseirasparamontar
commateriaisque
vocêjátem.

MOBILIÁRIOEACESSÓRIOS
Aomobiliaredecorar,éprecisosaberdeondevêmosmateriaisutilizados
naproduçãodaspeças,comosãoasfasesdefabricação,otransporte.
Osprodutossãoobtidosdeformajusta,semprejuízoaostrabalhadores
envolvidosnoprocesso?Nosmóveisdemadeira,procurepeloseloFSC
(ForestStewardshipCouncil):eleatestaque,dafabricaçãoàmontagem,
nãohouvedesmatamentoilegal,nemtrabalhoescravoouinfantilequeo
soloeaáguanãoforamcontaminadosparaqueaqueleobjetoexistisse.

PALAVRADEENGENHEIRA
AnaPaulaLiptakConstâncioé
engenheiraambientalepresta
consultoriaespecializada
paraarquitetos.Segundoela,
projetossustentáveisserão
cadavezmaisrelevantes,
porquetemaumentadoo
interesseporumarelação
maissaudávelcomomeio
ambiente.Aospoucos,
umasériedemitossão
abandonados.Vejaoque
dizAnaPaula.

PARAQUEMPODE
Aimplantaçãode
umaáreaverde
sobreotelhadotem
ganhadoespaço
entreosarquitetos
aoampliarconforto
térmicoeacústicoe
facilitaradrenagem
daáguadechuva.O
investimentoéalto
eamanutenção,da
estruturaedaplanta,
temdeserperiódica. Foicomplicado

“Háumadécada,aideia
deviveremumacasa
sustentáveleradesejável,
masumpoucodistante.
Astecnologiasemateriais
necessárioserampoucos,
carosevistosatécomuma
certadesconfiança”

Descomplicou
“Hoje,aeconomiagerada
pelaspráticassustentáveis
começaasersentidano
bolsoe,porisso,nãochega
asurpreenderqueaprocura
porprojetosdessanatureza
tenhacrescidotanto”

Reconfigurarépreciso
“Apalavra-chaveéeficiência,
ouseja,comoconsumiro
mínimodeenergiaetera
maiorperformance.Eisso
podemuitobemacontecer
emumimóvelpronto”

Básicoeessencial
“Acartilhada
sustentabilidadeprevê
revestimentosproduzidos
commatérias-primas
recicladasoucertificadas,
reduçãodoconsumode
águaeenergiaeadoçãode
procedimentosparadiminuir
osresíduos,ouaomenos
destiná-loscorretamente”



SER GRANDE
NÃO É SOBRE TAMANHO.

É SOBRE GRANDEZA.

É SER COMO O SOL
QUE NASCE TODOS OS DIAS.

QUE MUDA TUDO O QUE TOCA
E TODOS OS QUE ALCANÇA.
QUE TRANSFORMA VIDAS
DIARIAMENTE.

E QUE, EM MOMENTOS DE TEMPESTADE,
TEM RESILIÊNCIA
E VOLTA A NASCER.
DIA APÓS DIA.

O ASSAÍ ACREDITA
QUE, A CADA NASCER DO SOL,
NASCEM TAMBÉM
NOVAS OPORTUNIDADES.

NOVAS CONQUISTAS.
NOVAS HISTÓRIAS.

PARA NÓS, SER UM GRANDE ATACADISTA
NÃO É SÓ SER GIGANTE EM NÚMEROS,
É SER GIGANTE EM PROPÓSITOS.

MAIS DO QUE ESTRUTURA, PESSOAS.
MAIS DO QUE OBJETIVOS, CONQUISTAS.
MAIS DO QUE NÚMEROS, VIDAS.

ASSAÍ ATACADISTA.
VALORES QUE SE RENOVAM TODOS OS DIAS.

ASSAÍ. VALORES QUE SE RENOVAM TODOS OS DIAS.

UM GIGANTE EM ESTRUTURA

30 milhões de clientes passam pelas lojas no mês.
180 lojas pelo Brasil em 22 estados e Distrito Federal.

Uma das 10 maiores empresas empregadoras
do Brasil com mais de 50 mil colaboradores.

15ª colocação entre os maiores faturamentos
em receitas líquidas do Brasil.

Melhores e Maiores Revista Exame 2020
Empresa Mais Admirada eleita pelo voto popular

Empresas Mais Estadão 2020
• 1º lugar no ranking de Coeficiente de Impacto no Setor Varejo
• Destaque na Região Sudeste
• Destaque entre as empresas de alto impacto

IBEVAR FIA 2020
Prêmio Excelência em Varejo no Segmento Atacado pelo
2º ano consecutivo – O Atacadista mais admirado do Brasil

Ranking BrandZ 2020
As Marcas Brasileiras Mais Valiosas
23ª posição com valor de marca de U$$ 559 milhões

Datafolha 2020
O melhor de São Paulo Serviços
O Cash and Carry mais lembrado pelos paulistanos
pelo 5º ano consecutivo

Interbrand 2019
As 25 Marcas Brasileiras mais Valiosas
22ª posição no ranking

Consumidor Moderno 2019
Empresa da Década

Universidade Assaí
Mais de 3.600 cursos de qualificação para colaboradores.

Academia Assaí de Bons Negócios
Capacitação de micro e pequenos empreendedores com cursos 100%
on-line e gratuitos.

Construções ecoeficientes. Investimento em energias renováveis.
Estação de Reciclagem, coletores de pilhas, baterias e lâmpadas.

Mais de 2,5 milhões de refeições doadas em um ano.

Patrocínio de eventos culturais de todas as regiões do país.
• Brasileirão Assaí 2020
• Campeonato Paulista, Pernambucano e Potiguar de Futebol 2020
• Paulistão Feminino 2020
• Taça das Favelas 2019

O atacadista que mais cresce no país:

taxa de crescimento
anual composta

nos últimos 6 anos

inauguradas nos
últimos 6 anos

PRÊMIOS:
UM GIGANTE EM RECONHECIMENTOS UM GIGANTE EM PROPÓSITOS

UM GIGANTE EM CRESCIMENTO

28,3%
ao ano

107
lojas
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LINK
WhatsAppinvadido:segundolevantamentodo
dfndr lab,daPSafe,450milbrasileirostiveramseus
aplicativosclonadossónomêsdeoutubrode2020.
Sãoquase15milvítimaspordia
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NÃODÊTRELA
Presteatençãonasmensagens
e ligações.Desconfie,peça
confirmações,digaque ligadepois
[echequetudocomcalma].Se
preferir, ignore.Muitosdados
estãoexpostosemdiversasredes
sociaiseelespodemserusados
paracriarumenredoenvolvente.

‘NÃOFUIEU’
Muitasvezesvocêcomeça
areceber respostasde
mensagensquenãomandouede
destinatárioscomosquaisnão
conversounosúltimosdias.Está
aíumindíciodequeoaplicativo foi
clonado.Essaspessoaspodemter
sidoextorquidasporcriminosos
quesepassaramporvocê–
conversecomelas.

VOUPERDERACONTA?
Não.Oprocessoderecuperação
dacontaéexplicadonaseção
deperguntaserespostasnosite
daplataforma.Parareaver,entre
noWhatsAppcomseunúmero
detelefoneeconfirme-ocomo
códigodeseisdígitosquevocê
receberáporSMS–apessoaque
estiverusandosuacontaserá
desconectadaautomaticamente.
Tambémpodesernecessário
informarumcódigode
confirmaçãoemduasetapas.

FUICLONADO,OQUEFAZER?
AviseoWhatsAppesuarede
decontatos,porqueafraude
maiscomuméocriminosopedir
dinheiroparaamigosefamiliares.
Seoseuchipfoiclonado,
informeaoperadora.Elavai
bloqueara linha.Pararegistrar
boletimdeocorrência,há
delegaciasespecializadasem
crimeseletrônicos.

DETALHE
Asempresas responsáveis
pelos aplicativos clonados
devem fornecer o contatodo
DPO (DataProtectionOfficer),
profissional encarregadode
cuidar das questõesdeproteção
dosdadosdaorganizaçãoedos
clientes.Mandeume-mail para
support@whatsapp.come relate
oqueaconteceu.

PROTEJAOCELULAR
Cuide da segurança do telefone. Use antivírus e só instale
programas originais e licenciados. Fuja de senhas fáceis
de deduzir. Nada de data de nascimento e números
em sequência. Misture letras, números e caracteres
especiais (ex.: #, *, $,%).

ÉdifícilacharquemnãouseoWhatsAppatrabalhoeapasseio.
Eleestáem99%doscelularesdoBrasil.Masapopularidade
tambématraicriminosos: trocadecartõesSIM,clonageme
falsificaçãodecontas fazempartedasatividadesdosgolpistas.
Saibacomoseproteger (enãoseroúltimoasaberqueestãose
passandoporvocêepedindodinheiroparaseusamigos)

ATIVEACONFIRMAÇÃOEMDUASETAPAS
Se o golpista não tiver essa senha, não conseguirá
clonar seuWhatsApp.

1.Abra oWhatsAppe toque emConfigurações/Ajustes
2.Toque emConta > Confirmação emduas etapas >
Ativar
3. Insira umPINde6dígitos e confirmeoPIN
4. Insira um endereço de e-mail para que você possa
redefinir o PIN quando quiser e reforár a segurança
5.Toque emAvançar; confirmeoendereçode e-mail e
toque emSalvar ouOK

NUNCA,JAMAIS
Emhipótese alguma, passe senhas por telefone,
e-mail ou SMS.

WHATSAPPWEB
Cuidado com as senhas de acesso do notebook ou
desktop e sempre se desconecte da conta ao sair do
computador. Não use o app em computadores públicos.

APAGUEALUZEFECHEAPORTA
No app do celular, você é informado se oWhatsApp
Web está ligado. Entre no aplicativo e desative todos
os dispositivos em que a conta estiver conectada. Nas
configurações, escolha “sair de todas as sessões”.

Com reportagemoriginal deMarinaAragão,OEstadodeS.Paulo.
Fontes:MarcoZanini, especialista emsegurançade identidadedi-

gital eCEOdaDinamoNetworks; Fabio Izidoro, especialista jurídico
emTI e sócio daárea regulatória daMiguelNetoAdvogados

BRASILEIROS
“CLONADOS”EM2020

Fonte: dfndr lab, daPSafe

OUTUBRO453mil

AGOSTO377mil

JANEIRO200mil



DÊUMTEMPO
DETOXDIGITAL

Comreportagemoriginal deBrianX.Chen, ‘TheNewYork Times’. Tradução: RenatoPrelorentzou

Mesmo com as eleições (a dos
EUA e a do Brasil) quase no re-
trovisor, ainda passamos o dia
inteiro com a cara no celular
vendo notícias sombrias. Esta-
mos,quasetodos,presosemca-
sa trabalhando, vendo filmes
na Netflix, assistindo vídeos
no YouTube para deixar a casa
bonita e jogando videogame.
Parece que não há nada que
se possa fazer sem olhar para
uma tela. Mas a vida é mais.
Então pense na desintoxica-
ção como uma substituição de
hábitos ruins por outros mais
saudáveis,paranomínimodar
aos olhos um descanso.

TRACEUMPLANO
PARASAIRDOBURACO
Quaispartesdotempodetela
parecemtóxicasedeixamvocê
infeliz?Lernotícias?Rolar telade
Twitter,FacebookeInstagram?Faça
umplanorealistaparaminimizar
oconsumodascoisasruins.Você
podedefinirmetasmodestas,como
umlimitede20minutospordiapara

lernotíciasnosfinsdesemana.Se
acharqueépossível, reduzaatéter
umametadiária.Arepetiçãoajudaa
formarnovoshábitos.

CRIEÁREASLIVRES
DECELULAR
Não leveocelularparaamesa.Nem
paraacama.Precisamos recarregar
nossos telefonesdurantea
noite,mas issonãosignifica
queosdispositivosprecisam
estarpróximosanósenquanto
dormimos.Muitosestudos já
demonstraramque,noquartoeao
alcancedeumaespiadinha, fazmal.
Foraquea luzazuldas telas levao
cérebroapensarqueédiaealguns
conteúdosqueconsumimosnão
nosdeixamdormir.Diga tchauao
smartphoneumahoraantesdeitar.

RESISTAÀSISCAS
Osprodutosde tecnologia
projetarammuitosmecanismos
paranosmantercoladosàs
telas.OFacebookeoTwitter, por
exemplo, fizeramseusaplicativos
demaneiraquevocêpossa rolar
indefinidamentepelasatualizações.
Oque fazer?Paracomeçar,
podemosdeixaros telefones
menos intrusivos.Desativeas
notificaçõesde todososaplicativos,
excetoaquelasessenciaispara
mantercontatocomaspessoas
importantesparavocêe,adepender
dohorário, comotrabalho.

BOMLEMBRAR
Fora do trabalho edos estudos,
muito doque fazemosonlinenão
importa. Curtidas, na verdade,
sãodescartáveis. Usar as horas
emoutras atividades, como fazer
nada, tendea sermais satisfatório
emenos frágil.

Seguimos, exaustos, diantedas telas luminosas
que roubamasúltimashorasdoano.Oque fazer?

ADVOCACIA
DÍVIDAS IMPAGÁVEIS
Defesas em Execução Bancária e
Fiscal. Negociação e Extinção de
Dívida. Indenizações. Reclamação
e Defesa Trabalhista. Veja site:
www.bandeiradecarvalho.com.br
☎(11)3101-1125/ 99912-1040

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

PIEDADE - SP
Vendo choperia/restaurante e uma
pastelaria ☎ (15) 99730-2300 ou

☎(15)99764-7621
VENDE REST. PINHEIROS
Aluguel Baixo, todo montado!!
Ótimo preço!! (11) 97270 2003

RELAX /
ACOMPANHANTES

FELIPO 27 A 11)98398-1091
Loc/atend ou de pref. Alt.1.76/
73kg/dot 23 cm p/homens de al-
to nível. Sou disc., atenc e carinh.

Classificados
 
  
  

 



  
 

LINK
Muitotempodetelaprejudicaasaúdemental, roubanosso
sonoeoespaçodas tarefasmaisprodutivas.Claroqueé
mais fácil falardoque fazer,mashácoisasqueestãoao
alcancedo legítimoesforço.Senãotentar, nãovai saber :)
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PÁGINAVIRADA

Quatro jurados avaliaram os
chocotones às cegas (sem saber
as marcas). Na prova, foram eleitos
os três melhores da temporada. A
seguir, você conhece cada um deles
e, no site do Estadão, há comentários
sobre todos os produtos avaliados

OSMELHORES
CHOCOTONES
DE2020

PONTOFINAL
Segredosdeliquidificador:peneirar ingredientes
secos, comoafarinha,ajudaadeixaramassa
mais levee fofa.Misturaràmãoaclaraemneve–
delicadamenteesembater– tambémdáesseefeito
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BRAZ
Chocolateelaranja
Preço:R$82(1quilo)
Como deve ser: massa molhadinha, leve,
de sabor suave, com gotas de chocolate
que derretem na boca espalhadas por
todos os lados. As laranjas cristalizadas
de boa qualidade, bem trabalhadas, dão
toque cítrico e equilíbrio para o conjunto.
No topo, a delicada farofinha açucarada de
amêndoas coroa o campeão da categoria.

À VENDA NO SALÃO E DELIVERY DE TODAS AS
UNIDADES DA BRÁZ PIZZARIA E BRÁZ TRATTORIA
WWW.BRAZPIZZARIA.COM.BR

LINDT
Gotasdechocolateamargo
Preço:R$124,90(1quilo)
O chocotone ideal para quem foge
das frutas e ama chocolate. A massa
é úmida, “rasga” ao puxar, tem aromas
naturais e é carregada de gordas
gotas de chocolate meio amargo de
ótima qualidade. O simples muito
bem feito.

WWW.LINDT.COM.BR

LA PASTINA
Gotasdechocolateitaliano
Preço:R$139,90(750gramas)
Única marca importada da seleção,
tem tudo o que se espera de um bom
chocotone: chocolate de qualidade,
bem distribuído, massa bem
trabalhada e de sabor delicado. O leve
aroma alcoólico deu o arremate final
ao conjunto.

WWW.LAPASTINA.COM
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Ingredientes
Massa
•3 cenouras
•4 ovos
•1 e 1/2 xícara (chá) ou 360 ml
de óleo de milho
•2 xícaras (chá) ou 360g
de açúcar refinado
•3 e 1/4 xícara (chá) ou 390g
de farinha de trigo
•1 e 1/2 colher (sopa) de
fermento químico em pó
•1/2 colher (chá) de sal

Cobertura
•1 xícara (chá) ou 100g de
chocolate em pó
•1 e 1/3 xícara (chá) ou 240g
de açúcar refinado
•1 colher (sopa) de manteiga sem sal
•1/2 xícara (chá) ou 120 ml de água

Preparo
Massa
Você vai precisar de liquidificador.
Um batedor de arame ajuda
a desfazer grumos
1.Preaqueça o forno a 180 graus
e unte uma forma retangular de
30 cm com manteiga e farinha.
2.Peneire, em uma tigela grande,
a farinha de trigo, o sal e o
fermento. Misture.

fique homogênea e lisa. Tire todos os
grumos de farinha.
5.Transfira a massa para a forma
untada e leve para assar por 45
minutos – na verdade, esse tempo
depende do forno. Fique de olho e,
para saber se está pronto, espete
o centro: o palito ou garfo tem de
sair limpo. Retire do forno e deixe na
própria assadeira.

Cobertura
Comece a preparar um pouco antes
do bolo sair do forno
1.Coloque todos os ingredientes
em uma panela e leve ao fogo
médio, mexendo sem parar. Quando
começar a borbulhar, e sem parar
de mexer, cozinhe por sete (a dez)
minutos, até que a mistura comece a
soltar do fundo da panela.
2.Desligue o fogo e despeje a
calda sobre o bolo ainda quente.
Espalhe com ajuda de uma espátula
e deixe esfriar. A cobertura vai
endurecer completamente. Se
quiser que ela molhe o interior do
bolo, derrame-a só depois de fazer
alguns furinhos na massa com
ajuda de um palito ou garfo.
3.Deixe a calda esfriar e endurecer
completamente. Em seguida, corte
o bolo em quadradinhos ainda
dentro da forma.

3.Descasque e corte as cenouras em
rodelas e coloque no liquidificador.
Junte óleo, ovos e açúcar. Bata até
formar uma mistura homogênea.
4.Despeje a mistura do liquidificador
sobre os ingredientes secos e mexa
bem com um batedor de arame (se
não tiver, use batedeira, colher de
pau...). O importante é que a massa

Chocolate e laranja
Preço: R$ 82 (1 quilo)
Como deve ser: massa molhadinha, leve, LA PASTINA
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