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INGREDIENTES - MASSA
1 xícara e meia (chá) de leite 
integral
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de óleo
1 pitada de sal
3 ovos

INGREDIENTES - RECHEIO
1 colher (sopa) de óleo
Meio quilo de carne moída
1 colher (sopa) de tempero para carne
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 tomate sem pele e sem sementes, picado
1 colher (sopa) de azeitonas verdes picadas
1 ovo cozido picado

INGREDIENTES - MOLHO
Meia colher (sopa) de azeite
Meia cebola pequena picada
1 dente de alho grande amassado
3 tomates sem sementes, picados
Meia xícara (chá) de polpa de tomate
Meia xícara (chá) de abóbora picada
1 colher (chá) de sal
10 folhas de manjericão
Queijo parmesão ralado para polvilhar

MODO DE PREPARO - MASSA 
Em um liquidifi cador, bata o leite com a farinha 

de trigo, o óleo, o sal e os ovos. Aqueça uma 
frigideira untada e coloque pequenas porções 
de massa. Deixe dourar levemente dos dois 
lados. Repita a operação até terminar a massa. 
Reserve.

MODO DE PREPARO - RECHEIO 
Em uma panela, aqueça o óleo e junte a carne 
moída. Coloque o tempero para carnes e refo-
gue bem até fi car soltinha. Junte meia xícara 
(chá) de água e os demais ingredientes. Cozinhe 
por alguns minutos para secar o excesso de 
líquido.

MODO DE PREPARO - MOLHO 
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a 
cebola e o alho. Junte os tomates, a polpa de 
tomate, a abóbora e 1 xícara (chá) de água 
fervente e cozinhe por cerca de 20 minutos com 
a panela semi tampada. Com o auxílio de um 
garfo, amasse levemente a abóbora e adicione o 
sal e o manjericão. Ferva por mais 10 minutos e 
reserve aquecido.

MONTAGEM
Recheie cada panqueca com cerca de 2 colheres 
(sopa) de recheio e reserve. Em um recipiente 
refratário, forre o fundo com um pouco do mo-
lho. Arrume as panquecas no refratário e cubra 
com o molho restante. Polvilhe o queijo parme-
são ralado e leve ao forno para gratinar. Sirva.

RECEITAFAÇA VOCÊ MESMO

PASSO A PASSO
1 Misture todos os ingredientes

Para limpar o balcão da cozinha ou o inte-
rior da geladeira. Vale também para clarear 
o aço inoxidável da pia ou das panelas. A 
receita também funciona para tirar cheiros 
fortes, como o de peixe ou do lixo, bem 
como limpeza de azulejos e banheiros.

MATERIAIS

Panqueca de carne moídaProdutos de limpeza  caseiros

4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio
250 ml de água morna
Vinagre branco
Detergente

2 xícaras de água
½ xícara de vinagre branco
¼ xícara de álcool 70%
1 ou 2 gotas de essência de laranja (opcional)

MATERIAIS

PASSO A PASSO

1

2

Misture estes ingredientes e despeje em 
uma garrafa com borrifador. 

Coloque um pouco da solução em um 
papel toalha ou um pano limpo e depois 
passe no vidro. 

Dica: não limpar as janelas em dias quentes e 
com muito sol, para evitar manchas no vidro. 


