
A pereira, a árvore de onde vem a pera, pertence à mesma família da macieira, 
de onde vem a maçã. As peras são ricas em nutrientes para o nosso corpo. 
Grande parte de suas vitaminas está concentrada na casca. A pera vem da Ásia 
Central.
Fonte: http://www.smartkids.com.br/trabalho/frutas

Pera assada com mel 
RECEITA

Ingredientes:
 
- 200 g de mel de abelha
- 1 laranja (suco e casca)
- 1 limão (suco e casca)
- 4 unidades de pera com casca, cortadas ao meio
- 1/4 xícara (chá) de pistache sem sal

Modo de preparo: Em uma panela, leve ao fogo médio (170  C a 190  C) o mel, o 
suco e a casca da laranja e do limão por 8 minutos ou até engrossar 
ligeiramente.
Reserve.
Em uma assadeira, arrume as metades de pera, com o lado cortado para cima.
Regue com a calda reservada.
Leve ao forno quente (200 °C), preaquecido, por 20 minutos ou até a pera ficar 
macia e começar a caramelizar.
Deixe amornar e sirva com o pistache.
Fonte: https://claudia.abril.com.br/gastronomia/sobremesas-com-pera/

A pera é da mesma
família que a maçã. 
Você sabia disso?

Vamos conhecer 
as frutas! Fruta do dia:
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