
Brasília, 11 de agosto de 2011. 

 

Carmen, 

Feliz aniversário! 

Esse não é um presente muito comum e muito menos um bolo de 

aniversário comum, mas é um bolo TEU e se chama: Pfeiffer Kuchen. Vou 

logo avisando que não sei qual o gosto, não sei se está bom, pois essa 

mistura preparei pra ti  

O Pfeiffer Kuchen é um bolo cheio de histórias e que não é para o paladar 

de qualquer um. Assim como tu, é algo especial. 

É um bolo para ser feito à mão, porque a Carmen provavelmente não tem 

uma batedeira em casa, né? Assim, ele é um bolo para mulheres que 

adoram suas cozinhas, mas não acham lá tão importante ter um monte de 

utensílios e eletrodomésticos ocupando os armários da casa e esvaziando 

a conta bancária. 

Esse é um bolo que nos lembra que na nossa vida é importante mexer as 

coisas do nosso jeito. Nem sempre é fácil, aliás, às vezes pode ser bem 

pesado. Pelo menos o investimento nisso tudo vale à pena e é gostoso 

(espero)! E redondo é para os mortais, esse bolo de aniversário é 

cumprido como a dona! 

Pfeiffer Kuchen é um bolo com sabores simples e misteriosos. Os 

ingredientes são um simbolismo à vida: Trigo branco representa o básico 

nas nossas vidas. O açúcar está ali para adoçar os momentos amargos, o 

branco é a alegria mais cotidiana e o toque de demerara representa 

aqueles momentos de felicidade maior, que não costumam ser fartos na 

nossa vida, mas muito mais saudáveis, intensos e duradouros. A manteiga 

é aquele pecadinho gorduroso que todos nós temos direito de cometer. O 

leite desnatado é quase uma ida ao confessionário para aliviar um pouco a 

consciência. O sal, na medida certa, é para realçar as coisas boas da vida e 

o fermento representa aquela ajudinha extra das pessoas queridas para 

nos ajudar a crescer. 

O cardamomo é o ingrediente charmoso, que deixa as pessoas inquietas 

para conhecer mais e saber do que se trata. Representa o que faz da 

Carmen Pfeiffer essa pessoa interessante que és. A baunilha, extraída 

diretamente da fava, é para lembrar que as vezes a gente deve se permitir 

algo especial e fora do comum. O toque de chocolate amargo é aquela dose 

saudável de chatice na nossa vida. Pra finalizar, um toque de canela, que, 

dizem, torna as pessoas mais dóceis  

Finalmente, o leite condensado representa nosso Brasil, pois o Pfeiffer 

Kuchen pedia algo verde-amarelo. O pistache dá o toque de algo que veio 

de lá do outro lado do Oceano causar sucesso aqui na terra do samba. 

Pronto, agora você pode também fazer em casa um desses “bolos com 

especiarias e temperos exóticos”. 

Espero que gostes. 

........................ 

 

  



Pfeiffer Kuchen 

Zutaten/ Ingredientes para o bolo 

 1 ½ copo de medida americano (200ml) de açúcar branco refinado  
 1 colher de sopa de açúcar demerara 
 2 colher de sopa de manteiga, sem sal (deixar fora da geladeira 

pelo menos uma hora antes de usar) 
 2 ½ copo de trigo branco 
 1 copo de leite desnatado 
 1 colher de chá de sal 
 1 colher de sopa de fermento para bolo 
 4 cápsulas de cardamomo (abrir e esmagar as sementinhas) 
 ¼ de fava de baunilha 
 30 gramas de chocolate meio amargo, cortados em pedacinhos 
 1 pitada de canela 

Zubereitung/ Modo de preparo 

 Pré-aqueça o forno a 180 graus 
 Misture com uma colher de pau (ou outra, se preferir) a manteiga 

com os açúcares (branco e demerara) 
 Depois, adicione, alternando, o leite (misturado com a fava de 

baunilha, para facilitar tirar a essência) e a trigo. Ao final, o sal 
 Depois, coloque o cardamomo em pedacinhos (abra as cápsulas e 

esmague as sementinhas), o chocolate e a pitada de canela 
 Finalmente, o fermento. Mexa mais à mão 
 Coloque em uma forma para bolo inglês (formato: retângulo) e 

leve para assar por cerca de 35 a 40 minutos. Para saber se o bolo 
está bom, faça o teste do palito 

 

Cobertura: 
 Leite condensado 
 1 colher de sopa de manteiga sem sal 
 ¼ de xícara de pistache quebradinho 
 Em uma panela, leve ao fogo como se fosse brigadeiro. Sempre 

mexendo, desligue o fogo antes de ganhar o ponto de brigadeiro, 
para que não fiquei tão pesado. 


