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Na cozinha

No meu chá de panela, entre outras coisas, ganhei um livro de receitas. A Val, 
uma das organizadoras do Chá e mais uma das amigas-irmãs que a gente tem 
a sorte de encontrar por aí, teve a ideia de criar para mim um livro de receitas 
muito especial: cada uma das convidadas deixou registrada uma (ou mais) 
receita(s). Como o livro é na verdade um fichário, a maioria delas escreveu a 
receita à mão, deixando ele com cara de livro de receitas da casa da vovó – o 
que eu amei.

Logo de cara já me veio a ideia de um desafio culinário ao estilo Julie & Julia: 
fazer todas as receitas do livro e contar aqui no blog como foi a experiência e, 
claro, como ficou o resultado. O livro veio com uma receita de bebida, 
dezesseis receitas de salgados e vinte e nove receitas de doces. Ainda não 
pensei no calendário, mas a ideia é testar todas antes do meu aniversário, 
assim, quem sabe, me torno uma excelente cozinheira antes dos 30, hehe 

Vou confessar que já testei duas das receitas, mas, como foram testadas antes
do desafio, decidi que não contam e que vou testá-las de novo (mesmo porque
as receitas foram a “panqueca da Marilda” e o “brigadeirão de microondas da 
tia Eza” que com certeza que vou querer comer de novo).

Bom, o post foi pensando apenas para anunciar o projeto, mas resolvi 
acrescentar uma informação: lembram do bolo de milho que foi o estopim da 
crise desse post aqui? Pois bem, ontem, com o apoio do marido, resolvi tentar 
mais uma vez. E não é que dessa vez o bolo deu certo?

http://anitabacana.wordpress.com/2012/12/17/e-2013-hein/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-132302/


A receita é da mãe da Karla, uma colega do curso de Análise Transacional. Vou 
deixá-la aqui caso alguém queria tentar também 

Bolo de milho

Ingredientes

 4 ovos
 100g de côco ralado
 1 lata de leite condensado
 1 lata de milho (joga a água fora)
 1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador, despejar em forma untada e levar
ao forno médio por aproximadamente 40 minutos.

Tenho a dizer que eu fiquei contente com o resultado e que ele foi aprovado 
pelo marido e pela prima Michele. E que a Jujuba com certeza aprovaria se eu 
tivesse deixado ela comer um pedaço.

P.s.: (1) sim, pasmem, eu consegui errar uma receita dessas da primeira vez. 
Bom, eu culpo o leite, que não está nessa receita mas estava na que fiz 
quando errei. (2) no meu forno a coisa levou mais de 40 minutos – uns 15 ou 
20 minutos a mais.

[Felipe]
EU te amo! E o bolo tava bom! 

[Felipe]
Sorte dos nossos ranhentinhos(as) que vão ter uma mãe pra fazer bolos e deixá-los 
gordinhos(as)!

[Dite]
Não esqueça de trazer seu fichário de receitas nas férias.....com vc e a gu aqui, vou 
tirar férias da cozinha....

[Beta]
Acho que vou me escalar nessas férias tbem, já pensou quanta gente pra cuidar do 
Nicolas!!!!!hehhehehhe

[Ana SODIO]
adorei o projeto! Qqer coisa, eu to à disposição se precisar d inspiração! Hehe e meu 
blog tbm claro! :)


