
Sim! Estima-se que exista algo entre 5 e 20 mil variedades desta fruta. E 3 a 4 mil são 
cultivadas em maior ou menor escala, em diferentes partes do mundo. O pé de 
maçã, a macieira, é nativo da Europa e da Ásia. A maçã gosta de climas mais frios, 
por isso seu cultivo é bastante comum em países com o clima temperado. Humm... 
Agora, me deu “água na boca”!

Fonte: http://www.smartkids.com.br/trabalho/frutas

Maçã Microondas
RECEITA

Ingredientes: 4 maçãs grandes / passas / 2 colheres de chá de canela

Modo de preparo: lave as maçãs e abra-as pela parte superior para tirar-lhe 
o coração. No buraco aberto coloque uma pitada de canela e um punhado de 
passas. Coloque-as em uma fôrma de pirex e leve-as para o microondas com 
potência máxima durante 7 minutos. Espere uns minutos para que não 
estejam muito quentes para comê-las ou também é possível degustá-las 
frias. Não se esqueça de servir com o molho que desprendeu das maçãs 
durante o processo. 

Fonte:
http://guiadobebe.uol.com.br/maca-assada-no-micro-ondas/
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