
FELIZ DIA DOS PAIS!



PAIS,

INGREDIENTES:

INGREDIENTES:

1/2 kg de linguiça pura de porco;
10 pães francês;
1 colher (sopa) de maionese;
1 colher (chá) de tempero de alho.

Massa
3 xícaras de farinha de trigo;
3 xícaras de açucar;
3 cenouras grandes;
3 ovos;
1 colher (sopa) de fermento em pó;
1 xícara de óleo;
Cobertura
1 lata de leite condensado;
1 colher (sopa) de margarina;
5 colheres (sopa) de achocolatado. 

MODO DE PREPARO:

MODO DE PREPARO:

1. Retire toda pele da linguiça;
2. Em um prato amasse a linguiça com um garfo;
3. Junte a maionese e o tempero de alho na linguiça;
4. Corte os pães ao meio e retire todo o miolo;
5. Passe o creme de linguiça no pão e coloque 
na churrasqueira por aproximadamante 10 minutos.

Massa
1. Bata no liquidi�cador o óleo, os ovos e as cenouras;
2. Em uma vasilha coloque a farinha de trigo e o açúcar;
3. Junte a mistura do liquidi�cador com a mistura da vasilha;
4. Por último acrescente o fermento em pó e misture;
5. Leve ao forno médio, pré-aquecido, 
     por cerca de 40 minutos, ou até dourar.

Cobertura
1. Misture em uma panela o leite condensado, o achocolatado e a margarina;
2. Leve ao fogo mexendo sempre até soltar da panela;
3. Quando o bolo estiver assado, retire do forno ainda quente, 
    fure e coloque a cobertura por cima;

Acesse o QR Code para conferir o vídeo 
de como preparar a receita.

Acesse o QR Code para conferir o vídeo 
de como preparar a receita.

Que tal tornar esse dia ainda mais especial? Chame seus �lhos 

INGREDIENTES:
Massa
3 xícaras de farinha de trigo;
3 xícaras de açucar;
3 cenouras grandes;
3 ovos;
1 colher (sopa) de fermento em pó;
1 xícara de óleo;
Cobertura
1 lata de leite condensado;
1 colher (sopa) de margarina;
5 colheres (sopa) de achocolatado. 


