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Desafio culinário: panquecas

Hoje é dia de post, mas confesso que a inspiração não deu as caras por aqui. 
Pensando nos posts que tenho na fila (ideias de posts apenas, para ser 
sincera), resolvi então facilitar: vamos de desafio culinário!

Lembram do que prometi nesse post aqui? Pois é, a maioria das receitas do 
livro ainda não foi testada (preguiça, a gente se vê por aqui), mas tem uma 
delas que já virou prato do dia a dia aqui em casa: as panquecas da Marilda.

Eu escolhi a receita porque panquecas são fáceis de preparar e eu adoro desde
sempre  

Abaixo, a foto da receita e do resultado:

O resultado da foto é o da receita dobrada: 12 panquecas. A primeira vez que 
fiz perdi a primeira por não saber como virá-la, mas agora já estou bem 
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melhor nisso. Não, não jogo as panquecas para cima na hora de virar, sou mais
conservadora, haha! Um dia, quem sabe…

Eu sempre faço metade de carne e metade de queijo, de acordo com as 
preferências aqui de casa. O molho e recheio da panqueca de carne eu faço 
com carne moída refogada (mesmo de sempre: azeite de oliva, cebola e alho 
para fritar; carne, sal e um pouco de pimenta) e molho pronto de pacote (para 
que complicar se podemos facilitar, certo?).  As panquecas que queijo são 
recheadas com o queijo mais próximo (eu gosto de parmesão ralado, mas nem
sempre ele está próximo) e o molho, também de pacote, eu incremento com 
manteiga e gorgonzola (aprendi com o marido!).

Uma das coisas que pensei em colocar na lista de coisas para fazer antes dos 
30 é me tornar especialista em um prato. Sabe aquele prato que vira 
referência como “o bife de carne moída da mãe” ou a “lasanha da Yoyo”?
 Ainda não decidi o prato – e tenho vários para testar ainda-  mas digo que as 
panquecas já lançaram sua candidatura.

[Dalva]
Sempre falei que o dia que você quisesse você aprenderia a cozinhar…não levaram fé 
no que eu dizia…olha a Aninha aí minha gente….e as panquecas ficam uma delícia!!!!!!
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