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Modo de preparo:
1. Derreta o chocolate na 

potência média por 2 minutos. 
Junte todos os ingredientes 
no liquidifi cador e bata bem.
Despeje numa forma refratária 
de anel untada com manteiga. 
Leve ao forno micro-ondas na 
potência média alta por 
11 minutos e 30 segundos.

2. Espere amornar, desenforme 
e deixe na geladeira até gelar.

TORTA DE LIMÃO

Ingredientes:

Massa
200 g de biscoito de maisena
100 g de margarina

Ganache
170 g de chocolate branco 
(1 tablete)
½ lata de creme de leite sem soro
½ xícara (chá) de suco de limão

Mousse
1 lata de leite condensado
½ lata de creme de leite
½ xícara (chá) de suco de limão
1 colher (sopa) de gelatina em pó
sem sabor
3 colheres (sopa) de água
2 claras em neve
Raspas de limão

Modo de preparo:

Massa
1. Moa o biscoito e junte a 

margarina. Misture bem 
fazendo uma farofa. Forre o 
fundo e as laterais de uma 
forma refratária de 23 cm de 
diâmetro. Leve ao forno 
micro-ondas na Potência P10 
por 3 minutos.

Ganache
1. Derreta o chocolate na 

potência P7 por 2 minutos, 
mexa bem.
Acrescente o creme de leite, 
misture e junte aos poucos o 
suco de limão. Coloque sobre 
a massa de biscoito.

Mousse
1. Misture o leite condensado, 

o creme de leite, o suco 
de limão e as raspas, até 
engrossar.
Hidrate a gelatina com água, 
leve ao forno micro-ondas 
na Potência P10 por 
20 segundos.
Misture ainda quente. Por 
último, acrescente as claras 
em neve e misture.

2. Coloque o mousse por cima 
do ganache e leve à geladeira 
por 6 horas. Sirva gelado.

Cuidados com a limpeza do Forno Micro-ondas
1. Sempre que for limpar o forno, desligue o cabo de força. Utilize um pano macio e detergente ou sabão 

neutro.
Jamais utilize palha de aço, esponja áspera, sapólio ou produtos abrasivos.

2. Se aparecerem ruídos na movimentação do prato giratório, limpe o anel e a cavidade interna. Espere o prato 
giratório esfriar antes de limpá-lo.

3. Após cada utilização do forno, principalmente no caso de alimentos gordurosos, execute a limpeza do 
mesmo seguindo o procedimento descrito. Procedendo desta forma se evitará o acúmulo de sujeira. O 
forno micro-ondas deve ser limpo regularmente para remover qualquer resíduo de alimento. Caso contrário, 
causará deterioração da cavidade e/ou porta, afetando a vida do produto e resultando em uma situação 
perigosa.

Questões Ambientais
A Panasonic já desenvolve as atividades, produtos e serviços atendendo as legislações ambientais.
Protejer o meio ambiente é dever de todos. Descarte de maneira consciente os calços de EPS (isopor), sacos
plásticos e a caixa de papelão.
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