
Torresmo de micro-ondas Santa Massa: conheça os benefícios
dessa delícia!

A fritura, há algum tempo, já foi considerada inimiga do nosso organismo. Porém, não há estudos que
comprovam que a fritura leva- nos a desenvolver problemas de saúde. Há algum tempo atrás, nossos
tataravós e bisavós faziam alimentos fritos utilizando banha de porco sem peso na consciência, pois não
havia nenhum relato sobre o aumento da pressão arterial, ou de ataque cardíaco pela grande quantidade
de gordura que era consumida.

Hoje em dia, o torresmo pode ser encontrado já pronto para o consumo: trata-se do torresmo de
micro-ondas. Basta somente levá-lo a esse eletrodoméstico e esperar alguns minutos para que esteja
pronto. É ideal consumi-lo como petisco em confraternizações com os amigos em casa, acompanhado
de uma cervejinha, ou para assistir a um jogo de futebol.

Este artigo lhe mostrará os benefícios do torresmo de micro-ondas, como o sabor, a praticidade e uma
excelente opção para petisco. Além, da não utilização de gordura no preparo, já que é feito no
microondas. Siga acompanhando a leitura para saber mais!

Sabor do torresmo de micro-ondas

Muitas pessoas acreditam que o torresmo de micro-ondas não atinge o sabor e a crocância do torresmo
feito na frigideira, mas se enganam, pois, mesmo não sendo feito por meio do modo tradicional, seu
sabor não é alterado e mantém a mesma crocância da fritura em uma panela.

Praticidade e rapidez no preparo

Além de o torresmo feito no micro-ondas ser tão saboroso e crocante quanto o frito na panela, ele tem
uma enorme vantagem que entrega praticidade e rapidez. Basta apenas remover a tampa da
embalagem e levá-lo ao micro-ondas, retirá-lo após 1 minuto e voltar ao aparelho por cerca de 1 minuto
e meio, totalizando 2 minutos e meio de preparo, podendo variar um pouco devido à potência de cada
aparelho.

Ótima opção para quem não quer cozinhar

Como já mencionamos no tópico anterior, essa opção é muito prática e poupa seu tempo na cozinha. É
excelente para receber os amigos para uma confraternização, pois, pelo fato de não precisar ficar na
cozinha preparando o alimento a ser servido, você pode dar total atenção aos seus convidados. Além
disso, tem a oportunidade de mostrar que é um bom anfitrião, aos receber seus amigos com um
saboroso petisco, enquanto tomam uma cerveja bem gelada e conversam sobre a vida.

O torresmo de micro-ondas Santa Massa contém a porção de 14 g. Apesar de ser um produto de
micro-ondas, ele não é especificamente feito para o aparelho, sendo que também pode ser frito no
fogão. Outro ponto positivo, é que o torresmo de micro-ondas pode servir como complemento para vários
pratos, podemos citar a feijoada, o feijão tropeiro e até mesmo caldos, como o caldo de feijão e o de
mandioca.

Para saber onde comprá-lo, é só acessar nosso site para conhecer o estabelecimento mais próximo de
sua casa que trabalha com os produtos Santa Massa. É só entrar no nosso site, preencher o nome da
cidade e o estado que você reside, ou mais próximo ao seu município.

Assim, conhecendo os benefícios do torresmo de micro-ondas Santa Massa e onde encontrá-lo, não
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perca tempo para experimentá-lo!

E aí, curtiu nosso artigo sobre torresmo de micro-ondas? Quer saber todos os produtos deliciosos como
esse que temos a oferecer? Então, entre agora mesmo em contato conosco para conhecer melhor a
nossa marca.
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