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Neste mês minha coluna é autobiográfica porque hoje o dia é de festa! Mais uma 

primavera bate à minha porta e a ordem é comemorar! Mas, se você acompanha esta 

coluna, já deve saber que, antes de abrir a carteira, preciso fazer algumas continhas... 

Deste modo, antes de correr atrás das velinhas (não das velhinhas), vale à pena apurar 

quanto vai custar o bolo deste ano, para decidir se posso fazer frente à esta despesa ou 

se vou ter que recorrer a uma vaquinha entre familiares e amigos. 

Neste ano, sentindo uma certa ousadia e abusando da minha sorte, escolhi como 

ingrediente principal do meu bolo um dos principais vilões da inflação do mês de março 

em Teresópolis: a banana. E lá fui eu buscar uma receita com a ajuda do meu melhor 

amigo: o google (não reclama, não me pede nada e só me ajuda). Eis o que apareceu: 

 

BOLO DE BANANA RÁPIDO DE LIQUIDIFICADOR 

INGREDIENTES: 3 ovos, 2 xícaras (chá) de açúcar, 1 xícara (chá) de leite, 1/2 

xícara (chá) de óleo, 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 1 colher (sopa) de fermento 

químico e 7 bananas. 

MODO DE PREPARO: Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e o 

leite, acrescente a farinha de trigo aos poucos e continue batendo até obter uma massa 

lisa e homogênea, adicione por último o fermento e bata na velocidade mínima do 

liquidificador, unte uma forma média com margarina e farinha, despeje o caramelo e as 

bananas cortadas no comprimento, leve para assar em forno médio 180º C, preaquecido 

por aproximadamente 30 minutos. 

Utilizando a base de dados do IPC-FESO, o Índice de Preços ao Consumidor de 

Teresópolis, apurado com a ajuda dos alunos dos cursos de Administração e de Ciências 

Contábeis do UNIFESO, consigo calcular o preço dessa receita no final do mês de 

março.  Minha conta, então, será de R$ 7,90! Solto fogos! Vai caber no meu orçamento! 

Na contramão do que venho percebendo com a minha conta mensal de supermercado, 

este valor, no ano passado, teria sido de R$ 9,15, ou seja, nestes 12 meses houve uma 

queda de 13,7%! Que surpresa boa! 

Mais do que depressa dispenso a ajuda da família e penso, até, em dobrar minha 

receita.  Meu presente de aniversário é uma economia significativa e posso, finalmente, 

respirar aliviada e, pelo menos por este mês, “encher a cara” de bolo de banana! Só 

tenho a agradecer aos meus queridos alunos por serem os portadores dessa boa nova, 

mesmo tendo a noção de que não influenciam em nada os preços praticados nos 

principais mercados da cidade.  Assim, só me resta aproveitar o dia e ganhar bastante 

fôlego para apagar as minhas muitas velinhas, comemorando com a minha querida tia 

Alex que, finalmente, volta à minha casa!  Quantas primaveras? Ah... essa pergunta fica 

para uma próxima vez 😉! 
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