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CHIPS DE ABOBRINHA: MODO DE PREPARO

� 4 claras de ovo
� 2 abobrinhas
� 1 xícara (chá) de parmesão ralado fino
� 1 xícara de farinha de rosca
� 1 xícara (chá) de leite
� Sal e pimenta do reino a gosto

Isaías Monteiro

Após sete anos dedicados à
criação de programas de compu-
tador, os dedos deDanielle Carnei-
ro hoje emdia têmmais tempopa-
ra criações voltadas ao paladar. A
servidora pública, moradora do
Cruzeiro, mantém o blog Cozinha
Franca, ponto de encontro de mi-
lhares de leitores em busca de re-
ceitas. Influenciado pela rotina da
proprietária, o espaço reúne recei-
tas simples e saudáveis, como o
chips de abobrinha. Preparar o pe-
tisco, de baixo custo e valor calóri-
co, levamenos demeia hora.

Nascida em Goiânia, Danielle
mudou-se com a família para o
Distrito Federal quando criança.
Retornava à cidade natal durante
as férias escolares, quando admi-
rava as habilidades gastronômicas
de uma das primas. “Ela fazia um

macarrão, só commolho de toma-
te e bastante pimenta do reino, e
eraumadelícia.Euamava.Contam
minhas irmãs que foi a primeira
coisa que aprendi a fazer”, relata
ela. Outro empurrão para a culiná-
ria veio domolho à bolonhesa pre-
parado por um antigo namorado.
Terminado o relacionamento, sen-
tiu saudade do prato e tratou de
aprender a prepará-lo.

“Aprimorei na internet”, conta
Danielle. Em 2011, dois anos após
deixar a programação, iniciou o
blog. “Criei sem qualquer preten-
são, só registrar os pratos que faço
e,quando tiver filhos, teremumar-
quivo das minhas receitas.” Sem o
hábito demonitorar dados do site,
espantou-se meses atrás ao des-
cobrir a audiência dos textos e fo-
tos, que somamoitomil visitas por
mês.Opúblico rendeupropostade
anúncio no site. “Pensei que só

meus amigos vissem, mas não te-
nho tantos assim”, brinca.

Jantares para amigos já deram
vazão ao talento para a gastrono-
mia. Reunido o grupo de colegas,
todos dividem o custo dos ingre-
dientes e o preparo fica a cargo de
Danielle.Comoutras blogueiras lo-
cais de culinária, a servidora tam-
bém promove encontros para tro-
cade receitas eexperiências.Ope-
tisco de abobrinha já foi testado e
aprovado pelo público da goiana.
“Serve de aperitivo. É uma boa op-
ção para receber os amigos, já ex-
perimentei. Pensei que seria ape-
nas uma coisinha,mas adoraram.”

Chips de abobrinha é opção de aperitivo
compreparo simples e composição saudável.
E a versão assada,alémde reduzir calorias,

não aumenta o seu tempona cozinha
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DANIELLE APRESENTAO CHIPS DE ABOBRINHA

� SERVIÇO �

Cozinha Franca
http://daniellecarneiro.com

PRÁTICO
PETISCO

Abobrinha pode ser cortada de duas formas:
emcírculos ou empalitos.Para a primeira,

basta parti-la em fatias na horizontal.Para o corte
empalitos, corte-a aomeio emdiferentes partes.
Depois, volte a dividir as peças, formando retângulos

1 Emumavasilha, junte a farinha,
o queijo, o sal e a pimenta.Após

misturar, reserve.Ralar o queijo por
conta própria é opção,mas deixa o
ingredientemais fresco e saboroso

2 Misture o leite e as claras
emoutro recipiente.3 Passe as peças de abobrinha

namistura líquida e, emseguida,
na de empanar.Disponha emuma
fôrma.Leve ao forno a 200º,por
10minutos,o suficiente para dourar.
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