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Guloseimas para Você

Bolo de Santo Antônio

O dia 13 de junho é a data 
para celebrar Santo Antônio, 
ele é considerado padroei-
ro dos pobres e dos humil-
des, pois distribuía alimentos 
para as pessoas necessitadas. 
Mas são várias as histórias e 
lendas que atribuem o títu-
lo de casamenteiro ao san-
to. Uma delas conta que uma 
moça que tinha perdido as es-
peranças de se casar, se ape-
gou muito a Santo Antônio, 
que foi colocado em um pe-
queno oratório em casa. Só 
que após muitos anos sem 
atender o pedido da mulher, a 
imagem foi atirada pela jane-
la. No mesmo momento, pas-
sava um jovem cavalheiro, 
que foi atingido pelo santo. 
Ele se apaixonou pela jovem 
e ambos se casaram. E a ce-
rimônia foi atribuída a Santo 
Antônio. Só que ao invés de 

ficar atirando santo pela ja-
nela, é melhor agarrar o ma-
ridão com uma fatia de bolo, 
né, não?!

Ingredientes: pão de Ló, 6 
ovos, 2 xícaras (chá) de açú-
car, 2 xícaras (chá) de fari-
nha de trigo, 1 colher (sopa) 
de fermento em pó, 1 copo 
(tipo americano) de água 
morna.

Ingredientes: glacê, 400g 
de margarina, 1 lata de leite 
condensado.

Modo de preparo:
Pão de Ló: Em uma bate-
deira coloque 6 claras e bata 
em neve. Acrescente 6 ge-
mas, uma a uma, e continue 
batendo. Desligue a bate-
deira e com uma colher in-
corpore o açúcar, a farinha 

e a água morna, mexendo 
de baixo para cima. Por úl-
timo acrescente o fermento 
em pó e mexa para incorpo-
rar os ingredientes. Despeje 
em uma forma (de 25 cm X 
35 cm) e leve ao forno a 180° 
C por cerca de 30 minutos. 
Desenforme e deixe esfriar. 
Corte o bolo ao meio e re-
cheie com goiabada ou doce 
de leite. Cubra com glacê e 
enfeite com confeitos colori-
dos. (Se quiser distribua me-
dalhinhas de Santo Antônio, 
quando for colocar o recheio 
para trazer sorte ao afortu-
nado que pegar a fatia).

Modo de preparo:
Glacê: Em uma batedeira 
coloque a margarina e o lei-
te condensado e bata até fi-
car em ponto de glacê (cre-
moso e macio). Coloque em 
um saco de confeitar e deco-
re o bolo.

Foto: Divulgação
Rua Aragão é 

interditada para 
estacionamento 

de guindaste
A Rua Aragão, no 

bairro Tucuruvi, será in-
terditada entre as ruas: 
Enótria e Padre Leão 
Peruche, nesta segunda-
feira (13), das 7 às 17 ho-
ras, para estacionamento 
de guindaste e içamento 
de materiais. 

A CET irá monitorar o 
trânsito no local.

Alternativas

Os veículos oriundos 
da Rua Aragão deverão 
seguir pela Rua Enótria, 
Avenida Mazzei e Rua 
Padre Leão Peruche.

Tucuruvi
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"(?), tatu,
cutia não", 
brincadei-
ra infantil

Período de
escassez
na agri-
cultura 

Qualquer
regalia de

que se
desfruta

Título
honorífico
de arce-
bispos

Jackie (?),
ator chinês
de filmes
de ação

Fórmulas
para

enfeitiçar
alguém

Doença
evitada

pelo prote-
tor solar

Ado-
çante de
remédios
caseiros

"(?) baba!",
expressão

indiana 

A cultura
dominante
na Bahia

Intento 
de quem
pratica
bullying

Ilha
oceânica
em forma
de anel

Traje
típico do 

ilusionista

Estimulá-la é objetivo
de testes
como os
das cores

Margens
(de rios)

André (?),
ex-tenista

Criar con-
fusão (gír.)

Veste 
de juízes

O Espírito que (?): o
Fantasma (HQ)

Acompanham a bata-
ta rústica assada

Ficar sem
ocupante

(um cargo)

(?)-glacê,
doce com
castanha

Sergipe
(sigla)

@
(Inform.)

"Beija-(?)",
samba

Tira de
couro

Fingida;
hipócrita

(?) pou-
cos: gra-

dualmente
Hábito

essencial
na mani-

pulação de
alimentos

Gato, 
em inglês

Fruto
suculento

Isto, em
francês
Reveste
móveis

Utensílio
agrícola
Errar, 

em inglês
Emprego;
aplicação
Quarto, 

em inglês
Cheia de
manchas
Árido, em

inglês
Cartão, em

inglês
Recheio do
mil-folhas

Que se
destaca

Sacerdote
hebreu

Reagir à piada
Na (?): forma 
de venda de

apartamentos

Editar,
em inglês
Sufixo de
"chileno"

Membrana
ocular
Iodo

(símbolo)

3/are — cat — err. 4/anda — arid — card — ceci — chan — edit — room. 7/malhada.

passatempo

Jogo dos Sete Erros: 1-chapéu; 2-ouvido; 3-ponta da rede; 4-bota esquerda; 5-asa da borboleta; 6-nuvem 
à direita; 7-mato à direita.

turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros


