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Direto na sua casa, não falha
 não falta, não acaba

Você só paga depois de usar

Você não precisa trocar botijões
nem recarregar cilindros

Não ocupa espaço e deixa sua 
cozinha mais bonita e moderna

Queima limpa e chama azul:
o gás natural emite menos 
poluentes que o gás de botijão

Seguro: não depende de 
armazenamento e a rede é 
monitorada 24 horas por dia.

Também pode aquecer a água do 
seu banho e da pia. Solicite uma 
proposta de aquecedor!

A COMGÁS  é a maior distribuidora de 
gás natural canalizado do Brasil. A área de 
concessão da Comgás abrange 177 cidades 
do estado de São Paulo, que representam 
aproximadamente 27% do PIB brasileiro 
e mais de 35% do consumo de energia do 
país. Atualmente a companhia possui 11 
mil quilômetros de rede de distribuição 
e atende a clientes de 75 municípios, 
nos segmentos industrial, comercial e 
residencial, além de fornecer gás natural 
veicular (GNV) e viabilizar projetos de 
cogeração e climatização.

CONHEÇA O GÁS NATURAL
Um combustível limpo que gera baixíssima emissão 
de poluentes e melhora sensivelmente as condições 
ambientais, contribuindo para a redução do efeito 
estufa. Assim é o gás natural, que, devido à sua 
composição, produz queima limpa e uniforme, 
com muito menos fuligem, particulados e outras 
substâncias que prejudicam o meio ambiente.

ALGUNS BENEFÍCIOS:
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Enroladinho 
de Banana

Torta Napolitana

Ingredientes

10 fat ias de pão de le it
e (ou manteiga)

10 bananas-prata (ou m
açã ou nanica)

1 pote de doce de le i
te (400 g)

1/2 copo (t ipo requei j
ão) de le ite ( 100 ml)

Açúcar e canela em pó a gosto para polv
i lhar

Ingredientes

1 pacote de biscoito doc
e sem recheio tr iturado

150 g de chocolate meio amargo derret ido

1 lata de le ite condensad
o

1 1/2 lata de le ite (a mesma medida da lata de le ite co
ndensado)

1 gema peneirada

2 colheres (sopa) de am
ido de mi lho

1 colher (café) de essên
cia de bauni lha

1/2 pacote de biscoito d
oce sem recheio

1 caixa de morangos fat iados (300 g)

200 g de chocolate meio amargo derret ido

1 caix inha de creme de le ite

2 claras bat idas em neve com 2 colheres (sopa) de aç
úcar

1 envelope de gelat ina em
 pó sem sabor, hidratada e disso

lv ida conforme o fabricante

Modo de Preparo:

Afine as fat ias de pão 
com um rolo de macarrão, uma a uma.

Passe o doce de le ite
 em uma das faces do pão, e

m cada fat ia coloque u
ma 

banana e enrole . Com
 o auxí l io de uma colher, umedeça cada rol inho co

m um 

pouco de le ite (não m
uito para não amolecer) . Passe os rol i

nhos na mistura de 

açúcar com canela . Em cada extremidade, coloque um pouco de doce de le
ite 

para que a banana nã
o escureça . Asse em forno médio preaquecido por 

cerca 

de 20 minutos . Se quiser incr
ementar, s irva com sorvete, é uma del íc ia .

Modo de Preparo:

Numa tigela, coloque o bisco
ito com 150 g de chocolate meio amargo derretido e misture 

com as pontas dos dedos at
é formar uma farofa. Numa forma de fundo falso (23 cm

 

de diâmetro), forre o fundo com
 esta farofa e reserve. 

Numa panela, coloque o 

leite condensado, o leite
, a gema, o amido de milho e a essência de bau

nilha 

e leve ao fogo médio até engrossar (cer
ca de 10 minutos). Despeje este 

creme na forma (reservada acima), coloque uma camada de biscoito 

doce sem recheio e depois uma camada de morangos. Reserve. 

Numa tigela, coloque 200 g 
de chocolate meio amargo 

derretido e o creme de leite e misture 

bem. Adicione as claras batidas
 em 

neve com açúcar e a gelatina 

em pó sem sabor e misture 

delicadamente. Cubra a 

torta (reservada acima) 

com este creme de 

chocolate e leve-a 

para a geladeira por 2 

horas. Desenforme e 

sirva em seguida.

Segredo:

Aqueça o doce de le ite 
no micro-ondas para f i car 

mais fáci l de espalhá- lo 
no 

pão . Coloque umas gotas de bauni lha n
o le ite para dar sabor .

 Corte cada banana 

nanica em 2 ou 3 partes para f i
 car do tamanho da fat ia do pão .
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Rocambole 
Salgado 
(sem farinha)

Modo de Prep
aro:

Massa
Numa t igela , misture o pol

v i lho doce, 
o polv i lho a

zedo, o ferm
ento em pó e o 

sal . Reserve . Numa batedeira,
 coloque as

 claras e ba
ta bem. Com a batedeira

 

ainda l igada,
 adic ione as

 gemas peneirada
s . Diminua a veloc

idade da ba
tedeira e 

cont inue bat
endo até a 

massa f i car 
cremosa (cerca 

de 10 minutos) . 

Junte esta m
assa à mistura de po

lv i lhos (rese
rvada acima) e misture 

del icadamente . Numa forma untada e 
polv i lhada c

om polv i lho do
ce, coloque 

a massa (fe ita a
cima) e leve ao

 forno médio preaqu
ecido a 180°C por cerc

a 

de 20 minutos . Ret ire do for
no e desenf

orme ainda quen
te sobre um

 pano 

levemente umedecido . Reserve .

Montagem

Numa assadeira,
 coloque a 

massa do roc
ambole (reserv

ada acima) , abra-a 

com cuidado, es
palhe uma camada de maionese, o r

echeio de s
ua preferên

cia 

e enrole-a c
om cuidado . Tr

ansf i ra par
a uma assadeira 

untada, pinc
ele o 

rocambole com molho de tom
ate, polv i lhe

 quei jo meia cura ral
ado a gosto

 e leve 

ao forno médio preaqu
ecido a 180°C por cerc

a de 10 minutos para 
grat inar . 

Sirva em seguida .

Recheio de c
arne-seca

Numa panela , co
loque o f i o

 de óleo, a 
cebola picad

a e o alho e
 leve ao fog

o 

médio até do
urar (cerca 

5 minutos) . Adic ione pimenta vermelha picada 
a gosto, 

a carne-sec
a e o molho de tom

ate . Misture bem, corr i ja o s
al e polv i lhe

 sals inha 

picada a go
sto .

Recheio de p
resunto e q

uei jo

Numa t igela , col
oque o quei

jo prato pic
ado, o quei j

o mozarela , o p
resunto,  

os tomates, sal e 
orégano a g

osto e misture bem.

Recheio de p
almito

Numa panela , aq
ueça o azeit

e e refogue
 a cebola e

 o alho até 
dourar . 

Acrescente o
 palmito, os tomates, o cald

o de carne,
 a água misturada  

com a fécula de
 batata, sa l 

e pimenta-do-rein
o a gosto e

 refogue po
r mais 

3 minutos . Junte
 a azeitona 

verde e che
iro-verde pi

cado a gost
o e misture .

Sugestões d
e recheio :

carne-seca, 
presunto e 

quei jo , palmito

Recheio de p
almito

2 colheres 
(sopa) de az

eite, 1 cebol
a média picada,

 1 dente de 
alho picado,

 1 v idro de 

palmito picado (
300 g),

2 tomates sem pele e sem
 semente cortad

os em cubinhos, 1
 envelope d

e caldo de 

carne em pó, sal e p
imenta-do-rein

o a gosto, 2
 colheres (s

opa) de águ
a misturada com

 

1 colher (so
pa) de fécu

la de batata
, 1/2 xícara 

(chá) de aze
itona verde 

picada, chei
ro 

verde picad
o a gosto .

Recheio de c
arne-seca

Fio de óleo,
 1 cebola pi

cada, 2 den
tes de alho 

bem picados, pi
menta vermelha picada 

a 

gosto, 400 g de carne
-seca, dessa

lgada, cozid
a e desf i ad

a, 1/2 xícara
 (chá) de m

olho 

de tomate, sal e s
als inha picad

a a gosto .

Recheio de p
resunto e q

uei jo

200 g de quei jo
 prato picad

o, 200 g de quei jo
 mozarela pica

do, 200 g de presu
nto 

picado, 3 to
mates sem sementes cortad

os em cubinhos, s
al e orégano

 a gosto .

Ingrediente
s

Massa

1/2 xícara (
chá) de pol

v i lho doce

1/2 xícara (
chá) de pol

v i lho azedo

1 colher (so
pa) de ferm

ento em pó

1 colher (ch
á) de sal

6 claras

6 gemas peneirad
as

Maionese a g
osto

1/2 xícara (
chá) de molho de tom

ate (p/ pinc
elar)

Quei jo meia cura ra
lado a gost

o (p/ polv i l
har) 
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