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“Começar o começo”
“.... Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar,
corria para meu pai e pedia:
- Pai, começa o começo!
O que eu queria, era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, que
era o mais difícil e resistente para as
minhas pequenas mãos.
Depois, sorridente, ele sempre
acabava descascando toda a fruta
para mim.
Outras vezes, eu mesmo tirava o
restante da casca a partir daquele
primeiro rasgo providencial que ele
havia feito.
Hoje não sou mais criança e muitas vezes, fico tão perdido sem saber
para quem pedir pelo menos “começar o começo” de tantas cascas duras
que encontro pelo caminho.

Nossa

Junho

Desenvolver e fornecer
produtos de qualidade
priorizando a satisfação do
consumidor, assegurando
a rentabilidade, sempre
com base em princípios
éticos e de responsabilidade
sócio-ambiental.

Dia 01
044 Robson da Silva Sousa
121 Pedro Ferreira G Filho
570 Bruno Junger F da Silva
Dia 02
090 Jeferson C Marques
196 Vagner Estevão Martins
Dia 03
005 Jose Antonio G Coelho
355 Erick N de Almeida
531 Romario Felix de Oliveira
Dia 05
798 Odair de Souza Lima
Dia 06
369 Amanda J R dos Santos
841 Sergio Jose P dos Santos
Dia 07
540 Fabio Felix da Silva
779 Welington F da Silva
Dia 08
030 Thiago Santos da Silva
158 Antonio Trajano S Filho
422 Jorge Nei M Bastos
Dia 09
255 Jose Roberto Lopes
645 Luiz Carlos G de Franca

MISSÃO

Nossa

VISÃO
Ser Líder atuante em âmbito
regional, referência em
qualidade de produtos,
serviços e excelência em
gestão, inovando em
tecnologia e desenvolvendo
novos produtos e mercados.
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Hoje, minhas tangerinas são outras.
Hoje preciso descascar dificuldades do trabalho, preciso descascar
problemas familiares, fazendo um
esforço diário para tudo dar certo,
diminuindo dúvidas e conflitos, que
surgem diante de decisões e desafios.
Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis…
Lembro-me então, que a segurança de ser atendido por meu pai
quando lhe pedia para “começar o
começo” era o que me dava a certeza
de que conseguiria chegar até ao último pedacinho da casca e saborear
a fruta.
Por isso, quando a vida parecer muito grossa e difícil, como
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a casca de uma tangerina para
as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus:
- Pai, começa o começo! ...”
Padre Fábio de Melo
Oportuno é dizer que com um
Brasil tão virado do avesso, não
sabemos que tipo de dificuldades
ainda encontraremos pela frente.
Não sabemos quantas tangerinas ou enormes abacaxis ainda
teremos que descascar.
Só resta nos curvarmos e pedir
a Deus:
- Pai, ilumine o caminho por
onde nos levam!
- Pai, começa o começo desse
nosso país!

ANIVERSARIANTES
Dia 10
823 Gabriel Luis E de Lima
Dia 12
119 Mario Cesar S de Oliveira
Dia 13
876 Leonardo Souza de Araujo
Dia 14
062 Luciano S de Oliveira
Dia 15
149 Joel Antonio Fonseca
909 Rogerio Luiz da Silva
Dia 16
144 Evandro Costa Mendes
Dia 17
162 Yvan Azevedo Freitas
906 Jonathan A da S Carvalho
Dia 18
286 Reginel da C Iotti Junior
539 Vagner Caxias P da Costa
861 Luiz Correa da Silva
Dia 19
545 Claudia Souza dos Reis
Dia 20
034 Cleucio Goncalves Lantimant
Dia 21
203 Sidney Constancia de Souza
821 Bruno Monteiro de Araujo

Dia 22
010 Robson L da Silva
492 Rita Fatima Rosa
Dia 23
534 Allan Neves Lima
Dia 24
902 João Batista Siqueira
Dia 25
156 Anesio da R Januario
199 Luciano P do Nascimento
206 Rodrigo Sudario Lima
695 Andrew Iury B Rodrigues
941 Adriano Pereira Carvalho
Dia 26
463 Anderson M Chaves
562 Lucas Januzi M da Silva
842 Felipe dos S Marques
Dia 27
698 Fabio Jose dos Santos
Dia 29
056 Rodrigo Barbosa Moreira
079 Gilmar Cantarino
439 Humberto Costa Simeao
649 Pedro Paulo da Silva

Espaço

Lançamento

Granfino apresenta
Azeite Toureiro
em garrafa

Produto deixa de ser comercializado em lata
Pensando na modernidade e
melhor armazenamento do Azeite
Toureiro, que é uma das marcas
do grupo Granfino, a versão lata
deixa de ser comercializada para
dar espaço à embalagem de vidro
de 500ml. “Além de ser mais moderna e prática, ela preserva as
características e integridade do
produto se comparada à antiga
embalagem de aço”, esclarece Felipe Lantimant, Gerente de Marketing da Granfino.
Os rótulos, criados pelo designer
Rômulo Queiroz, seguem a identidade da marca “Toureiro”, modernizada na versão lata em 2012.
As embalagens de vidro, que

além de servirem para tornar
o produto mais atraente para o
consumidor, pois permitem a
visualização do conteúdo, têm
uma função muito importante:
proteger o azeite da luz, do oxigênio, da umidade e de outros
fatores externos que causam a
degradação do líquido. Esse tipo
de material oferece uma barreira
contra a formação de odores e gases. E diferentemente da lata, o
vidro é menos poroso e demora
anos para interagir quimicamente com o produto.
Experimente você t ambém
e acompanhe os lançamentos
da Granfino!

SST
Segurança em
Instalações Elétricas
Devido ao grande número de acidentes de trabalho relacionados a
serviços em instalações elétricas, o
Ministério do Trabalho e Emprego
publicou a Norma Regulamentadora NR-10, que recebe o título de Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade. A norma tem como
objetivo estabelecer os requisitos e
as condições mínimas para a implementação das medidas de controle e
sistemas preventivos, visando garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta e indiretamente,
interajam em instalações elétricas e
serviços com eletricidade.

Procedimentos de Segurança
em Instalações Elétricas
Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle
do risco elétrico e de outros riscos
adicionais, mediante análise do risco,
de forma a garantir a segurança e a
saúde no trabalho.
Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar
os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades
desenvolvidas, em atendimento ao
disposto na NR-06 (Equipamento de
Proteção Individual).
A eletricidade está diariamente
presente em nossas vidas. Ela é imprescindível para as pequenas atividades de rotina de cada ser humano.
Entretanto, manter a qualidade das
redes elétricas e garantir a segurança dos profissionais que atuam com
este tipo de serviço requer preparo
e treinamento.
Lembrando que esta NR também
estabelece que todos trabalhadores
que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão,
devem receber também o treinamento de segurança complementar
da NR-10 para o Sistema Elétrico de
Potência – SEP.
Américo Dutra de Almeida
Engenheiro de Segurança do Trabalho
americo.dutra@granfino.com.br
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Patrocínio

Arraiá d’Ajuda
no Shopping
Nova Iguaçu

Granfino é Patrocinadora
Institucional de evento beneficente
O Arraiá d’Ajuda, tradicional festejo da solidariedade, é um dos momentos mais esperado do calendário festivo da cidade de Nova Iguaçu. E esse ano a
festa com entrada gratuita aconteceu de 02 a 04 de
junho no estacionamento do Shopping Nova Iguaçu.
E a Granfino contribui com uma cota de patrocinador institucional.
Apresentando uma diversificada programação, direcionada a todas as idades, o evento ofereceu uma
deliciosa Feijoada preparada pela Chef Eliane Avellar,
do Bloco Bafo da Cobra. Contou ainda com a animada Roda de Samba do grupo Só Damas, diversas
atrações musicais, barracas típicas, espaço gourmet e
bazar solidário. Brincadeiras infantis, como pescaria,
teatro de fantoches e espaço lúdico foram oferecidas
para as crianças.

Sobre o Arraiá d’Ajuda
A tradicional festa da solidariedade que acontece
há 24 anos e que conquistou o coração dos moradores do município, vem acalentando durante mais de
duas décadas centenas de pequeninos da Instituição.
Todo o resultado obtido na festa é revertido para o
Centro Social São Vicente, instituição cinquentenária que hoje acolhe diariamente 265 crianças de dois
a cinco anos de idade em regime integral de segunda
à sexta-feira.

Estacionamento
do shopping Nova
Iguaçu recebe festa
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Patrocínio

Granfino
patrocina atleta
Colaborador conquista
1º Lugar no Campeonato
de Jiu-Jitsu Profissional

Sabemos muito bem o esporte tem o poder de transformar indivíduos, pois é fato que ele é capaz de modificar vidas, moldando não somente atletas, mas cidadãos
conscientes e de bom caráter, tendo em vista o estímulo
à inclusão social que motiva.
Sendo assim, a Granfino há dois meses teve a atitude
de investir no talento do atleta de Jiu Jitsu Denilson
Pereira Rosa. E não é que o patrocínio deu sorte? O
colaborador Faixa Marrom conquistou o 1º Lugar no
Campeonato Estadual Rio Open de Jiu-Jitsu Profissional 2017, realizado no início de junho no IBC – Clube
de Basquete de Nova Iguaçu.
Denilson, que há 2 anos trabalha no Setor de Beneficiamento da Granfino, mas que contabiliza 7 na empresa, conta que há 9 anos pratica o Jiu Jitsu e que começou a lutar por acaso, quando um amigo o incentivou
a fazer um treino em um projeto na escola. “Amo o esporte e conquistar essa competição para mim foi muito
importante”, relata o atleta que treina de 2ª a sábado na
Academia Brasa, que na verdade é um espaço alugado
para os treinos.

E os objetivos, assim como os treinos, não param por
aí. O campeão que já conquistou o 2º Lugar no Sul-americano do CBJJO, no mês que vem disputará o mundial
de Jiu Jitsu no Cefan - Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, localizado na Avenida Brasil.
E para alcançar o título tão disputado, Denilson treina
com o Professor Faixa Preta Gláucio Fábio e seu irmão
Deimison, que também colabora na nossa empresa.
A Granfino deseja boa sorte, torce pelo sucesso do
atleta e estima bons frutos dessa parceria!

Colaborador e
atleta Denilson
com o professor
Gláucio Fábio
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Comemorações

Granfino apresenta seus produtos juninos
Barracas de festa junina são montadas com novo modelo para lojas de atacado
“O balão vai subindo, Vem
caindo a garoa, O céu é tão lindo, E a noite é tão boa! São João!
São João!”... As festas juninas, julinas e agostinas chegam trazendo as tradicionais comemorações
de inverno. E os deliciosos pratos
típicos com os produtos Granfino não podem ficar de fora
desses festejos que são de dar
água na boca.
E para que os produtos juninos fiquem ainda mais atrativos
nos mercados e que não faltem
nas mesas dos consumidores, a
Granfino montou aproximadamente 200 barracas nos pontos
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de venda para oferecer os produtos sazonais dessa época do ano:
Canjica, Amendoim, Milho de
Pipoca, Pipoca para Micro-ondas,
Ervilha, Fubá, Flocão, Azeite, Tapioca, Farofa e Arroz.
Levando em consideração que
a expectativa das vendas nesse
período tende a crescer, a montagem das barracas tem como
objetivo destacar os produtos
em pontos extras temáticos, trazendo possibilidade de aumento
nas vendas.
E esse ano teve novidade no
layout das barracas. Mediante
as negociações fechadas para as

lojas de atacado, foi criado pela
equipe de Marketing um novo
modelo de barraca que apresenta
os fardos dos produtos expostos
na parte inferior. Esse novo padrão de barracas permite oferecer
maior visibilidade dos produtos
nas grandes lojas.
“As barracas são extremamente necessárias nessa época
porque aumentam, em novos
pontos nas lojas, a exposição
dos produtos muito procurados
para os festejos. Sendo assim,
agradecemos o apoio e empenho
de toda a equipe de Merchandising na montagem das barracas,
que desenvolveram um ótimo
trabalho com responsabilidade
e comprometimento”, comenta
Felipe Lantimant, Gerente de
Marketing da Granfino.

Festa Junina
na Granfino

E as barracas de festas junina também abrilhantaram a nossa empresa. Nesse ano foram montadas
três barracas: uma na recepção, outra no refeitório e
a última na área de lazer, que ofereceu a tradicional
pescaria com distribuição brindes dos colaboradores.
O espaço de lazer e o refeitório da empresa foram totalmente ornamentados com bandeirinhas e
decoração junina para comemorar a tradicional festa, que no dia 23 de junho, véspera do dia de São
João, contou com deliciosos pratos típicos. O som
do Trio de Forró Willian Araújo animou o almoço
da sexta-feira.
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Curiosidade

Conheça os benefícios
de cinco tipos de farinha
Deixe sua refeição mais saudável com variedades à base de milho ou aveia
Comum no preparo de pães, bolos e massas, em
geral, a farinha vem ganhando destaque no equilíbrio da dieta. O alimento, obtido pela moagem da
parte comestível de vegetais e/ou frutas, atua na prevenção de diversas doenças e ainda fornece vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento
do organismo. Os tipos variam desde as versões tradicionais, como a de trigo, até outras menos conhecidas, como a de maracujá e a de arroz. Para conhecer os benefícios dos diferentes tipos de farinha, o
Minha Vida conversou com especialistas e elencou
nove opções para incluir no seu cardápio. Confira.

Farinha de trigo
A farinha de trigo branca é fonte de carboidratos e,
se o farelo (estrutura que recobre a semente) não for
desprezado no preparo, também de vitaminas do complexo B, zinco e potássio. “Essas vitaminas dão energia
e vitalidade ao sistema nervoso central, enquanto que o
zinco fortalece o sistema imunológico e o potássio auxilia na hidratação dos tecidos do corpo”, explica a nutricionista Roseli Rossi, da clínica Equilíbrio Nutricional.
Ela recomenda, entretanto, que seja dada prioridade à
versão integral, mais saudável e fonte de fibras. Lembre-se de que a farinha de trigo branca deve ser evitada por
pessoas com doença celíaca ou intolerantes ao glúten.

Farinha de aveia
Fonte de fibras solúveis, a aveia contém alto teor de
beta-glucana, que auxilia na diminuição dos níveis de
colesterol no sangue. “Ela age como uma pequena esponja que absorve a gordura, ajudando na redução das
taxas de colesterol e na prevenção de doenças cardiovasculares”, afirma Maria Fernanda. A farinha de aveia
ainda é rica em proteínas, vitaminas e mineiras, como
ferro, cálcio e magnésio. Outro benefício do alimento
é o fato de ele colaborar com o controle do peso, uma
vez que suas fibras retardam o esvaziamento gástrico e
prolongam a sensação de saciedade, afastando a fome.

Farinha de arroz
“Como a farinha de arroz é feita pela simples moagem dos grãos, sem qualquer processo químico envolvido, ela preserva as mesmas características nutricionais
do arroz polido (branco)”, afirma Roseli. Assim, além
do amigo, que corresponde a cerca de 90% da matéria
seca do arroz, esta farinha não contém glúten e auxilia
na prevenção de doenças do aparelho digestivo, do coração e no controle do diabetes, já que possui índice
glicêmico baixíssimo. A farinha de arroz também reduz
a absorção de óleos vegetais dos alimentos, tornando-os
menos calóricos.

Farinha de centeio

Farinha de milho
Segundo a nutricionista Maria Fernanda, da Nutri &
Consult, a farinha de milho tem algumas vantagens em
relação à farinha de trigo, porque preserva uma série
de nutrientes importantes que a de trigo dispensa. “O
principal deles são as fibras, que ajudam o organismo a
eliminar toxinas e manter a taxa de colesterol em níveis
adequados”, explica. O milho também é fonte de vitamina A, essencial para a visão e para a diferenciação
dos tecidos. Além disso, essa farinha tem a vantagem de
não conter glúten, o que libera seu consumo mesmo por
pessoas em dietas restritivas.
8
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A farinha de centeio possui elementos que retardam
a digestão e diminuem a conversão de açúcar em gorduras. Além disso, ela contém menor teor de glúten se
comparada à farinha de trigo integral, complementa
a nutricionista Maria Fernanda. “O alimento ainda é
fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia; aminoácidos essenciais, que auxiliam na construção
muscular; e minerais, como potássio, importantes para
o bom funcionamento do organismo”, afirma. A farinha de centeio ainda é fonte do ácido fólico, essencial
para a manutenção do sistema nervoso central e na formação dos glóbulos vermelhos.
Fonte: http://www.minhavida.com.br/alimentacao

Depoimento

Eu me encontrei
na Granfino
Histórias de sucesso

“Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer,
arruma uma desculpa”. Com certeza em algum momento da sua vida você já escutou essa frase ou algo
parecido. Pois ela é muito verdadeira. Até porque isso
acontece muito mais do que podemos imaginar. É só
fazer uma pequena avaliação e vamos perceber muitas
pessoas ora estão se lamentando, ora dando desculpas para
inúmeras situações da vida, ao
invés de se esforçar ao máximo
ou criar meios para alcançar determinado objetivo.
Quem quer, não vive de
conversas, não perde tempo,
não arruma mil e uma desculpas para justificar cansaço, limitações ou falta de vontade.
E isso se aplica em tudo na
nossa vida. Seja na busca por
um amor, por um emprego,
por uma conquista profissional ou pessoal. Seja na hora
de enfrentar desafios, que por
mais difíceis que possam parecer, devem ser encarados com
determinação e coragem.
E o entrevistado dessa edição é um exemplo de colaborador que não mede esforços
para executar seu trabalho da
melhor maneira possível. Não é à toa que Alfredo
Carlos Medeiros cumpre sua função de Promotor
de Vendas na Granfino há 21 anos. Ele conta que
conseguiu a vaga através de um amigo, mas quando
foi indicado ao cargo veio até a empresa e disseram
que a vaga não era para ele. Mesmo com a negativa,
Alfredo não desistiu da vaga e retornou à empresa e
insistiu pela oportunidade. Desde então, repõe, arruma e precifica os produtos da Granfino nos pontos de venda.
Sua vida profissional sempre esteve atrelada à área
de Vendas. Antes de entrar na Granfino, Alfredo já
trabalhou em um supermercado, foi repositor, vendedor e chefe de setor de vendas. “Gosto muito do que
faço e dou o melhor de mim. Quando algo não sai do
jeito que desejo, me esforço ao máximo para concertar meu erro e ter um ótimo resultado”, diz o Promotor que deseja crescer ainda mais com a empresa.

Quando perguntado qual a importância da Granfino para a sua vida, Alfredo responde dizendo que
é muito grande. “A empresa é extremamente importante para minha vida pessoal e profissional. A
maioria das coisas materiais que conquistei foi com
o trabalho prestado aqui”, completa o marido da Elizabeth e pai da Jade.

“A empresa é
extremamente
importante para
minha vida
pessoal e profissional. A maioria das
coisas materiais
que conquistei foi
com o trabalho
prestado aqui”
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Tenha paixão
pelo seu trabalho
Ao refletir sobre quanto o trabalho ocupa grande
parte da nossa vida, é possível perceber que as pessoas
passam, em média, oito horas por dia, durante cinco
dias por semana, ou até muito mais tempo, dedicando
toda a atenção, energia e ideias à determinada função.
Quando essa dedicação se torna obrigação, ela
passa a ser um peso. Nesse caso, vale a pena refletir
sobre o que se gosta e deseja realizar, afinal é muito
tempo investido no trabalho para que ele seja simplesmente descartado quando acaba o expediente. É
fundamental a busca por aquilo que motiva e cativa,
mesmo que as coisas não aconteçam no ritmo e da
maneira que se deseja.
Com certeza, fazer uma reflexão sobre o tema “paixão pelo que faz” é um pouco mais complexo e profundo do que parece, já que o desemprego continua
sendo um problema no Brasil. Porém, se for esperar
para agir até que todas as condições estejam ideais,
você nunca irá atrás dos seus sonhos e daquilo que
realmente trará realização.
O trabalho dos sonhos nem sempre é possível de
imediato, mas isso não significa que é preciso desistir
dele ou deixar de demonstrar talento em outros trabalhos, pois eles fazem crescer e aperfeiçoar habilidades
para chegar cada vez mais próximo à profissão desejada. Podem existir momentos em que é preciso tempo para amadurecer e fortalecer o autoconhecimento,
além de sabedoria e humildade para trilhar o caminho
e subir cada degrau necessário.
Até a profissão dos sonhos possui aspectos repetitivos, estressantes, muitas vezes chatos e pouco divertidos. Por isso, a reflexão sobre o amor pela carreira vai
além do trabalho ideal e perfeito. Lembre-se, qualquer
emprego pode dar satisfação, aprendizado e promover
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o crescimento, mesmo que não seja aquele o almejado.
O importante é se dedicar, aprender e compreender
que as experiências profissionais fazem parte do caminho para chegar ao propósito maior.
É importante entender que a paixão, no seu significado geral, é um sentimento profundo que te
impulsiona a definir objetivos desafiadores e a usar
a criatividade para atingi-los, determinando as transformações que se deseja, seja no trabalho atual ou na
busca da carreira que mais expressa nossas potencialidades e talentos.
Apaixone-se todos os dias pelo que você faz. Olhe
para o objetivo e não para os obstáculos. Dessa forma,
encurtará o caminho entre o sonho e a realidade e poderá fazer plenamente tudo aquilo que ama.
Fonte: http://www.catho.com.br
Acredito que tudo que fazemos na vida devemos
fazer com amor, paixão, dedicação e, principalmente orgulho por fazer parte daquilo. É muito simples,
quando nos propomos a realizar ou fazer parte de alguma coisa de maneira a colocar o nosso sentimento
real em tudo que fazemos, tudo funciona, é como se
o universo conspirasse a nosso favor. Isso não quer
dizer que os obstáculos e problemas não irão existir,
não é isso, eles irão existir, mas nós estaremos preparados para resolvê-los da melhor forma possível, pois
não temos aquilo como um peso em nossas vidas e, sim
como algo que nos faz crescer em todos os aspectos.

Trade Marketing

A importância
do FIFO para
os sistemas logístico e de vendas
Você sabe o que significa?
FIFO é a sigla em inglês para “First in, first out”,
que no idioma português quer dizer que o primeiro
[produto] a entrar no armazém deve ser também o
primeiro a sair, com o objetivo de evitar a perda por
vencimento da mercadoria.
No Brasil é comum que os profissionais dos setores
de estocagem se refiram ao FIFO com as iniciais PEPS
de “Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai”, o que
facilita a memorização do conceito.
Além da sua vantagem essencial de evitar o vencimento e perda de produtos semi acabados e/ou acabados dentro do estoque, o sistema FIFO proporciona:
• Mais rapidez: ele facilita a localização, separação,
saídas e entradas de materiais do armazém;
• Mais facilidade para lidar com produtos perecíveis: evita que mercadorias com datas de validade curtas se deteriorem por conta de erros de distribuição;
• Mais organização para empresas de logística: o
sistema pode ser empregado na realização de inventá-

rio, transporte e estocagem de qualquer tipo de produto;
• Mais lucro: o FIFO permite reduzir o tamanho
do estoque e assim diminuir os custos estruturais,
uma vez que cada produto comercializado gera automaticamente um pedido de reposição e mantém um
fluxo constante de mercadorias sem a necessidade
de depósitos colossais e de muitos equipamentos de
apoio;
• Mais facilidade para precificar: o sistema informa o preço de custo real de cada produto, o que facilita aumentar ou diminuir os preços na hora da venda
e evitar prejuízos;
• Mais compatibilidade na avaliação do estoque:
o FIFO é usado pela Receita Federal para avaliar o
armazém das empresas e calcular os tributos;
• Mais controle: a baixa nos produtos que entram
e saem do estoque obedece uma fila lógica e é dada de
forma sistemática.
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Receita

Pudim de Tapioca Granulada
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

1/2 xícara de Tapioca Granulada Granfino
1/2 litro de Leite
1/2 garrafa pequena de Leite de coco
1 pacote de 50 g de Coco ralado
1 lata de Leite Condensando
3 de Ovos
Tempo de preparo

60min

Rendimento

10 porções

MODO DE PREPARO

1. Levar ao fogo o leite e a Tapioca Granulada Granfino, fazer
um mingau e deixar esfriar por completo (ficará como
se fosse um grude, mas é normal).
2. Acrescentar o leite condensado
e o coco ralado.
3. Bater os ovos no liquidificador
com o leite de coco e misturar
com o restante.
4. Caramelar a forma e assar em
banho-maria por aproximadamente 40 minutos.

Passatempo

Sudoku

Fundada em 1951
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