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1. Abobrinha ao Molho

Ingredientes:
Abobrinha;
Óleo de soja;
Ver receita molho de tomate;
Água;
Cebola;
Tomate;
Alho;
Tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:
Iniciar  pelo  preparo do molho de tomate.  Descascar a cebola  e o alho e cortar  em

pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela, aquecer o óleo e fritar a cebola e o alho.
Depois,  acrescentar  os tomates picados sem pele.  Adicionar  a água.  Verificar o sabor e
acrescentar  o  sal,  deixando  ferver  bem para  acentuar  o  sabor.  Acrescentar  a  abobrinha
picada. Salpicar tempero verde ao desligar o fogo. 

2. Abobrinha Gratinada
Ingredientes:
Abobrinha;
Molho branco (vide receita);
Queijo fatiado;
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Lavar e cortar a abobrinha em rodelas e cozinhar em água e sal até levantar fervura.

Escorrer bem, e distribuir em formas. Levar ao forno para enrijecer e completar o cozimento
das abobrinhas e em seguida, cubra-as com bastante molho branco e finalize com o queijo.
Levar ao forno até que o queijo fique derretido.

3. Abobrinha Recheada
Ingredientes:
Abobrinha;
Carne moída;
Cebola;
Alho;
Temperos verdes;
Tomate;
Ovo;
Miolo de pão;
Ver receita molho de tomate;
Óleo de soja.



Modo de Preparo:
Em  uma  panela,  aquecer  o  óleo  e  refogar  a  carne  moída.  Quando  estiver  dourada,
acrescentar a cebola e o alho picados.  Deixar refogar, colocando os temperos verdes no
final. Cozinhar os ovos e picar. Na própria panela, misturar à carne moída, o ovo picado e o
miolo de pão cortado em pedaços pequenos. Reservar.
Preparar as abobrinhas. Cortar a ponta da abobrinha (onde tem o cabo) e retirar as sementes.
Rechear cada uma bem e depois fechá-las novamente, com auxílio de palitos. Reservar.
Em outra panela, preparar a receita de molho de tomate. Quando estiver pronta, adicionar as
abobrinhas  e  deixar  cozinhar.  Quando o vegetal  estiver  cozido,  retirar,  cortar  em fatias
grossas, colocar o molho por cima e servir.

4. Abobrinha Refogada

Ingredientes:

Abobrinha;
Água;
Cebola;
Óleo de soja;
Sal.

Modo de Preparo:

Lavar bem a abobrinha e retirar  as extremidades.  Cortar  ao comprido em várias tiras e,
depois,  em cubinhos.  Reservar.  Descascar a cebola  e cortar  em pedaços bem pequenos.
Reservar.  Em  uma  panela  grande,  aquecer  o  óleo  e  refogar  a  cebola.  Acrescentar  a
abobrinha e refogar. E seguida, acrescentar água. Verificar o sabor e acrescentar o sal.
Cozinhar  somente  o  tempo  necessário  para  que  a  abobrinha  fique  macia,  evitando  o
cozimento excessivo.

5. Aipim ao Forno

Ingredientes:
Aipim descascado e cortado em pedaços;
Água;
Sal;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:

Em uma colocar o aipim com a água e o sal para cozinhar. Não precisar cozinhar
muito, pois será assado posteriormente. Untar uma forma com óleo e dispor o aipim (cada
pedaço ao lado do outro) e levar ao forno pré-aquecido para corar. Esperar corar de um lado
e depois virar os pedaços para corar do outro.

Raiz rica em carboidratos, 

isenta de glúten, 

potássio, fibras,

vitamina C e fosfato.



6. Aipim ao Molho Sugo
Ingredientes:
600g de aipim descascado;
Receita de molho sugo.

Modo de Preparo:
Cortar o aipim em pedaços. Preparar a receita de molho sugo, acrescentar o aipim e deixá-lo
cozinhar até ficar macio e o molho, consistente.

7. Aipim com   Carne

Ingredientes:
600g de aipim descascado e cortado em pedaços.
300g de carne congelada;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8ml de óleo de soja;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e picá-los. Cortar a carne em pedaços e refogá-los com o alho e
a  cebola  até  dourarem,  acrescentando  água  aos  poucos.  Cortar  o  aipim  em  pedaços  e
acrescentá-lo ao refogado, juntamente com o sal. Cobrir de água e deixar cozinhar até que a
carne e o aipim estejam completamente macios, e o molho, consistente.

8. Aipim Souté

Ingredientes:
Aipim descascado;
Sal;
Tempero verde;
Óleo 

Modo de Preparo:
Cortar o aipim em pedaços e cozinhá-lo em água salgada até que fique macio. Escorrer a
água, colocar numa assadeira, acrescentar o óleo e o tempero picado e levar ao forno para
dourar. Servir em seguida.

9. Aipim com frango

Ingredientes:
400g de aipim descascado e cortado em pedaços;
200g de frango desfiado;
70g de cebola;
100g de tomate;



2g de alho;
5 ml de óleo de soja;
3g de sal.

Modo de preparo:
Descascar  e picar a cebola e o alho,  refogar esses  temperos  com o óleo.  Acrescentar  o
frango  desfiado,  mexendo  sempre  até  corar.  Acrescentar  água  fervendo  para  hidratar  o
frango.  Colocar  o  tomate  picado  e  deixar  reduzir  para  que  fique  um  molho  espesso.
Cozinhar o aipim cortado e quando estiver pronto servir o aipim com o molho de frango.

10. Aipim com Tempero Verde

Ingredientes:
Aipim;
Água;
Sal;
Tempero Verde;
óleo 
Modo de Preparo:

Descascar o aipim e cortar em pedaços. Colocar num recipiente com água para que
não preteie. Reservar. Cozinhar em água salgada até que fique macio e cozido. Escorrer a
água, colocar numa assadeira e acrescentar o óleo e o tempero picado e levar ao forno para
dourar. Servir em seguida.

11. Aipim Souté

Ingredientes:
600g de aipim descascado;
5g de sal;
8g de tempero verde;
30ml de óleo.

Modo de Preparo:
Cortar o aipim em pedaços e cozinhá-lo em água salgada até que fique macio. Escorrer

a água, colocar numa assadeira, acrescentar o tempero picado e o óleo e levar ao forno para
dourar. Servir em seguida.

12. Almôndegas (congeladas prontas) com Molho

Ingredientes:

Receita de Molho de tomate;
Almôndegas;
Água;
Cebola;
Tomate;
Óleo de soja;



Sal;
Açúcar;
Tempero Verde.

Modo de Preparo:

Descascar a cebola e picar. Lavar o tomate e cortar em cubinhos. Em uma panela, colocar o
óleo  e dourar  a  cebola  e  o  tomate;  liquidificá-los  acrescentando  água.  Levar  ao fogo e
misturar o molho sugo, uma pitada de açúcar, o sal e um pouco de água. Deixar ferver por
algum tempo para acentuar o sabor. Acrescentar as almôndegas, cobrir com água e deixar
ferver  até que fiquem cozidas  por inteiro.  Abrir  uma almôndega  pelo  meio para  ver  se
cozinhou até o centro uniformemente e, quando estiverem prontas, desligar o fogo. Salpicar
tempero verde ao desligar o fogo.
Dicas: se houver beterrabas ou cenouras sobrando, elas podem ser adicionadas cozidas ao
liquidificador, pois ajudam a dar cor e consistência ao molho. Neste caso, não é necessário
colocar o açúcar 

13. Almôndegas ao Sugo (caseira)
Ingredientes:
Receita de molho de tomate;
Carne moída;
Ovos;
Farinha de trigo;
Alho;
Óleo de soja;
Água;
Cebola;
Tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:

Descascar o alho e triturá-lo. Reservar. Em uma vasilha, colocar a carne moída e acrescentar
o  alho,  o  sal  e  o  tempero  verde.  Acrescentar  os  ovos  e  misturar  bem.  Aos  poucos,  ir
acrescentando a farinha de trigo até dar o ponto para fazer as bolinhas.  Em uma panela
grande, aquecer o óleo e fritar a cebola.  Acrescentar o molho sugo e o volume de água
desejado.  Quando  estiver  fervendo,  colocar  as  almôndegas.  Acompanhar  o  cozimento  e
mexer de vez em quando. Verificar o sabor e, se necessário, acrescentar um pouco de água
ou sal. Cozinhar até que a carne e esteja totalmente cozida e macia.

14. Arroz

Ingredientes:
250g de arroz;
8ml de óleo de soja;
5g de sal. 



Modo de preparo
Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar.
Em uma panela grande, aquecer o óleo e refogar a cebola e o arroz. Acrescentar a água e
acompanhar o cozimento. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Deixar ferver. Se necessário,
acrescentar  um pouco  de  água  ou  sal.  Quando  estiver  cozido,  apagar  o  fogo  e  deixar
tampado até que o arroz fique macio.

15. Arroz Colorido
Ingredientes:
200g de arroz;
80g de cebola;
8g de tempero verde;
100g de legumes disponíveis;
8ml de óleo de soja;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Lavar bem os legumes e
descascá-los se necessário. Cortá-los em cubinhos, tirinhas ou rodelinhas. Reservar. Cortar
em cubinhos. Reservar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e refogar a cebola, o arroz e
os legumes. Acrescentar a água e acompanhar o cozimento. Verificar o sabor e acrescentar o
sal.  Deixar  ferver.  Se necessário,  acrescentar  um pouco de água ou sal.  Quando estiver
cozido, apagar o fogo e deixar tampado até que o arroz fique macio. Salpicar tempero verde
antes de servir.

16. Arroz com Espinafre

Ingredientes:
Cebola;
Óleo de soja;
Arroz;
Sal;
Espinafre picado;
Tempero verde;

Modo de Preparo:

Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Refogar em uma panela com,
um pouco de óleo. Acrescentar o arroz e refogar. Adicionar duas medidas de água para cada
uma de arroz utilizada.  Deixar cozinhar em fogo baixo por cerca de 20 minutos  com a
panela parcialmente tampada. Na metade do cozimento, acrescente o espinafre. Depois de
cozido, apague o fogo e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos com a panela
tampada. Servir a seguir. OBS: se houver sobra de queijo, pode-se acrescentar um pouco
deste picado no final do cozimento.

Contém carboidrato e sua
 principal função é fornecer energia,

mas ele também tem proteínas, 
vitaminas e minerais essenciais ao organismo.  



17. Arroz com Frango, Milho e Queijo

Ingredientes:
Receita de arroz branco;
Coxa e sobrecoxa de frango ou peito de frango;
Óleo de soja;
Receita de molho Sugo;
Água;
Cebola;
Alho;
Orégano;
Tempero verde;
Queijo fatiado;
Milho verde;
Sal.

Modo de Preparo:
Retirar a pele do frango e levar para cozinhar em água. Escorrer e dessossá-lo. Reservar.
Descascar a cebola e o alho, e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela
grande, aquecer o óleo e fritar o frango até que fique corado. Acrescentar a cebola, o alho, o
milho verde e o orégano. Misturar bem e acrescentar o molho sugo e a água. Verificar o
sabor e colocar o sal e o tempero verde depois de pronto. Se necessário, acrescentar água
para  fazer  o  molho.  Deixar  em  fogo  médio  até  que  o  frango  esteja  cozido.  Reservar.
Preparar o arroz conforme receita. Reservar.

Mont  agem:
Em uma assadeira untada, colocar uma camada de arroz e uma de frango, alternadamente,
devendo ser a última de frango. Cobrir com queijo fatiado e levar ao forno por 15 minutos,
ou até que fique quente.

18. Arroz com Galinha

Ingredientes:
Receita de arroz branco;
Coxa e sobrecoxa de frango ou peito de frango;
Óleo de soja;
Receita de molho sugo;
Água;
Cebola;
Alho;
Orégano;
Tempero verde;
Sal.



Modo de Preparo:
Retirar a pele do frango e levar para cozinhar em água. Escorrer e desossá-lo. Reservar.
Descascar a cebola e o alho, e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela
grande, aquecer o óleo e fritar o frango até que fique corado. Acrescentar a cebola, o alho e
o orégano. Misturar bem e acrescentar o molho sugo e a água. Verificar o sabor e colocar o
sal. Se necessário, acrescentar mais água para fazer o molho. Deixar em fogo médio até que
o frango esteja cozido. Reservar. Preparar o arroz conforme receita. Reservar.

Montagem:
Em  uma  assadeira  untada,  colocar  uma  camada  de  arroz  e  uma  de  frango,

alternadamente, devendo ser a última de frango. Levar ao forno por 15 minutos, ou até que
fique quente. Quando retirar do forno, acrescentar o tempero verde.

19. Arroz de Forno Colorido

Ingredientes: 
Arroz;
Cebola
Óleo de soja;
Molho de tomate;
Milho;
Ervilha;
Cenoura;
Sobra de frios;
Tempero verde;
Ovos cozidos;
Sal.

Modo de Preparo: 
Descascar a cebola e cortar  em pedaços bem pequenos.  Refogar em uma panela

com, um pouco de óleo. Acrescentar o arroz, previamente lavado, e refogar. Adicionar duas
medidas de água para cada uma de arroz utilizada e deixar cozinhar até ficar soltinho e
macio. Preparar uma receita de molho de tomate. Descascar as cenouras, picar e colocar no
molho para cozinhar. Quando estiver pronto, acrescentar o milho, a ervilha. Em uma forma
grande, colocar camadas de arroz alternadas com camadas do molho, juntamente os ovos
cozidos e picados e as sobras de frios, finalizando com o molho e tempero verde. Levar ao
forno para gratinar.

20. Arroz de Forno com Carne Moída

Ingredientes:
1 receita de arroz ;
½ receita de guisado com batatas, sem as batatas;
Ervilhas;
Queijo fatiado.



Modo de Preparo:
Preparar o arroz conforme indicado na receita. Pode-se utilizar o arroz, carreteiro, risoto que
não foi consumido totalmente na refeição do dia ou do dia anterior, desde que tenha sido
refrigerado  e  armazenado  de  maneira  adequada.  Preparar  o  guisado  conforme  a  receita
indicada  SEM AS BATATAS.  Acrescentar  ao  guisado  as  ervilhas,  um pouco  antes  de
apagar o fogo. Em uma forma grande e untada com óleo, colocar as camadas de arroz e
alternadas com as camadas de guisado com ervilhas. Quando tiver colocado todo o arroz e o
guisado, cobrir com as fatias de queijo. Levar ao forno até que o queijo fique derretido. PS:
caso haja sobra de algum outro vegetal – cenoura, vagem, etc. – pode-se colocar no lugar
das ervilhas.

21. Arroz de Forno com Ovos e Frios

Ingredientes: 
Arroz;
Cebola;
Óleo de soja;
Molho de tomate (vide receita);
Molho branco (vide receita);
Milho;
Ervilha;
Cenoura;
Sobra de frios e carnes;
Tempero verde;
Ovos cozidos;
Sal.

Modo de Preparo: 
Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Refogar em uma panela com, um
pouco de óleo. Acrescentar o arroz, previamente lavado, e refogar. Adicionar duas medidas
de água  para  cada uma de arroz utilizada e  deixar  cozinhar  até  ficar  soltinho  e  macio.
Preparar uma receita de molho de tomate e uma de molho branco separadamente e reservá-
las. Descascar as cenouras, picar e colocar no molho para cozinhar. Quando estiver pronto,
acrescentar o milho e a ervilha. Em uma forma grande, colocar camadas de arroz alternadas
com camadas  dos  molhos,  juntamente  os  ovos  cozidos  e  picados  e  as  sobras  de  frios,
finalizando com o molho e tempero verde. Levar ao forno para gratinar e servir.

22. Arroz de Forno com Ovo Batido

Ingredientes:
1 receita de arroz;
½ receita de guisado com batatas, sem as batatas;
Ervilhas;
Ovos;
Queijo fatiado.



Modo de Preparo:
Preparar o arroz conforme indicado na receita. Pode-se utilizar o arroz, carreteiro, risoto que
não foi consumido totalmente na refeição do dia ou do dia anterior, desde que tenha sido
refrigerado  e  armazenado  de  maneira  adequada.  Preparar  o  guisado  conforme  a  receita
indicada  SEM AS BATATAS.  Acrescentar  ao  guisado  as  ervilhas,  um pouco  antes  de
apagar o fogo. Separar as gemas das claras. Bater as claras com auxílio de um batedor e ir
acrescentando as gemas. Reservar. Em uma forma grande e untada com óleo, colocar as
camadas  de  arroz  e  alternadas  com as  camadas  de  guisado  com ervilhas.  Quando tiver
colocado todo o arroz e o guisado, colocar os ovos batidos sobre as camadas, e por fim, as
fatias de queijo. Levar ao forno até que os ovos estejam cozidos e o queijo derretido.
Dica: caso haja sobra de algum outro vegetal – cenoura, vagem, etc. – pode-se colocar no
lugar das ervilhas.

23. Arroz Doce

Ingredientes:
Arroz;
Água;
Açúcar;
Leite em pó;
Cravo;
Canela em pau;
Canela em pó.

Modo de Preparo:

Colocar o arroz juntamente o cravo, a canela em pau e a água para ferver. Quando estiver
quase cozido, acrescentar o leite (já diluído). Não deixar ficar muito amolecido. Ao final da
cocção,  acrescentar  o  açúcar.  Servir  em  cremeiras  individuais,  polvilhado  com  canela
moída.

24. Arroz Doce com Chocolate

Ingredientes:
Arroz;
Água;
Açúcar;
Achocolatado em pó;
Leite em pó;
Cravo;
Canela em pau.

Modo de Preparo:

Colocar o arroz juntamente o cravo, a canela em pau e a água para ferver. Quando estiver
quase  cozido,  acrescentar  o  leite  (já  diluído)  e  o  chocolate.  Não  deixar  ficar  muito
amolecido. Ao final da cocção, acrescentar o açúcar. Servir em cremeiras individuais.



25. Arroz Verdinho

Ingredientes:
Cebola;
Arroz;
Sal;
Espinafre picado;
Tempero verde.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Lavar e cortar o espinafre e

tempero verde. Colocar numa panela o arroz e adicionar duas medidas de água para cada
uma de arroz utilizada.  Deixar cozinhar  em fogo baixo por cerca de 20 minutos  com a
panela parcialmente tampada. 

À parte, refogar a cebola até dourá-la e por fim, acrescentar o espinafre e o tempero
verde  quando  já  estiver  pronto,  apenas  para  aquecerem e  murcharem.  Deixar  a  panela
tampada por alguns minutos até completar o cozimento do arroz.

Depois de cozido o arroz, apague o fogo e acrescente o refogado verde, misturando
bem.

26. Banana à Hellô

Ingredientes:
800g de banana-prata;
Receita de calda de chocolate.

Modo de Preparo:
Descascar as bananas e cortá-las ao comprido ou em rodelas. Colocar em uma forma untada
e levar para assar até que fique mais corada, por aproximadamente 10 minutos. Servir as
bananas em cremeiras e cobri-las com a calda de chocolate.

27. Batata à Italiana

Ingredientes:
1Kg de batata inglesa;
5g de sal;
Receita de molho de tomate;
8g de tempero verde.

Modo de Preparo:
Preparar  a receita  de molho  de tomate.  À parte,  lavar,  descascar  e cortar  as batatas  em
quatro pedaços. Acrescentar as batatas, cobri-las com água e deixar cozinhar até ficarem
macias e o molho ficar consistente. Corrigir o sal e salpicar tempero verde por cima.



28. Batata com Temperos

Ingredientes:
Cebola;
Óleo de soja;
Batata inglesa;
Sal;
Temperos verdes.

Modo de Preparo:
Lavar  bem as  batatas  e  descascá-las.  Cortá-las  em quatro  partes.  Em uma  panela

grande, colocar o óleo e refogar a cebola. Acrescentar as batatas e o sal, cobrindo com água
e levar ao fogo. Quando estiverem cozidas, escorrer a água, colocar os temperos e servir.

29. Batata Corada

Ingredientes:
Batata descascada e cortada em pedaços;
Água;
Sal;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:
Em uma colocar as batatas com a água e o sal para cozinhar. Não precisar cozinhar

muito, pois serão assadas posteriormente. Untar uma forma com óleo e dispor as batatas
(cada pedaço ao lado do outro) e levar ao forno pré-aquecido para corar. Esperar corar de
um lado e depois virar os pedaços para corar do outro.

30. Batata de Forno

Ingredientes:
1Kg de batata inglesa;
5g de sal;
0,1g de orégano;
20ml de óleo.

Modo de Preparo:
Lavar bem as batatas, cortá-las ao meio e cozinhá-las numa panela com água e sal. Escorrer
a água e transferir as batatas para uma assadeira untada. Salpicar orégano, untar com óleo e
levar ao forno até ficarem douradas e macias.



31. Batata-doce Assada

Modo de Preparo:
Lavar bem as batatas e cozinhá-las em água. Escorrer a água e descascá-las. Cortá-las em
quatro partes. Em uma assadeira grande, colocar as batatas e levar ao forno até que fiquem
douradas.

32. Batata-doce a Vapor

Ingredientes:
Batata-doce;
Sal; 

Modo de Preparo:
Lavar  bem as  batatas  e  descascá-las.  Cortá-las  em quatro  partes.  Em uma  panela

grande, colocar as batatas, cobrindo com água e levar ao fogo. Acrescentar o sal e deixar
que  cozinhem completamente.  Quando  estiverem  cozidas,  escorrer  a  água  e  colocar  as
batatas em uma travessa. Servir imediatamente.

33. Batata-doce Caramelada
Ingredientes:
800g de batata-doce;
1g de canela em rama;
1g de cravo-da-índia;
100g de açúcar.

Modo de Preparo:
Lavar bem, descascar e cortar a batata-doce em pedaços e reservar. Em uma panela, colocar
o açúcar e levar ao fogo para derreter, mexendo sempre para não queimar no fundo. Quando
estiver em ponto de calda, acrescentar o cravo, a canela, as batatas-doces e água até cobri-
las. Deixar cozinhar até a água atingir novamente ponto de calda fina e as batatas ficarem
douradas e macias.

34. Batata Inglesa a Vapor

Ingredientes:
Batata inglesa;
Sal;

Modo de Preparo:
Lavar bem as batatas e descascá-las. Cortá-las em quatro partes. Em uma panela grande,
colocar  as  batatas,  cobrindo  com água  e  levar  ao fogo.  Acrescentar  o  sal  e  deixar  que
cozinhem completamente. Quando estiverem cozidas, escorrer a água e colocar as batatas
em uma travessa. Servir imediatamente.

Carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, (absorção é mais lenta), 
rica em fibras, fonte de ferro, vitamina C, potássio, vitamina A e E,
 previne anemia ferropriva, regula a pressão arterial e reduz caibras.

 Os benefícios da batata doce agem diretamente no defesa do organismo. 



35. Batata Inglesa ao Molho

Ingredientes:
Batata inglesa;
Sal;
Molho de tomate (vide receita);
Tempero verde.

Modo de Preparo:
Preparar a receita de molho de tomate. À parte, lavar, descascar, cortar as batatas em quatro
pedaços e levá-las para cozinhar dentro do molho até ficarem macias, sempre acrescentando
água para completar o cozimento. Ao final, deixar secar o excesso de líquido, corrigir o sal e
servir com tempero verde salpicado.

36. Batata Inglesa com Temperos

Ingredientes:
Cebola;
Óleo de soja;
Batata inglesa;
Sal;
Temperos verdes.

Modo de Preparo:
Lavar bem as batatas e descascá-las. Cortá-las em quatro partes. Em uma panela grande,
colocar o óleo e refogar a cebola. Acrescentar as batatas e o sal, cobrindo com água e levar
ao fogo. Quando estiverem cozidas, escorrer a água, colocar os temperos e servir.

37. Batata Inglesa Corada

Ingredientes:
Batata descascada e cortada em pedaços;
Água;
Sal;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:
Em uma panela, colocar as batatas com a água e o sal para cozinhar. Não precisar cozinhar
muito, pois serão assadas posteriormente. Untar uma forma com óleo e dispor as batatas
(cada pedaço ao lado do outro) e levar ao forno pré-aquecido para corar. Esperar corar de
um lado e depois virar os pedaços para corar do outro.



38. Batata Souté

Ingredientes:
30ml de óleo;
1Kg de batata inglesa;
5g de sal;
8g de tempero verde.

Modo de Preparo:
Lavar bem as batatas, cortá-las ao meio e cozinhá-las numa panela com água e sal. Escorrer
a água e transferir as batatas para uma assadeira untada. Pincelar sobre elas o óleo, salpicar
o tempero verde picado e levar ao forno até ficarem douradas e macias.

39. Beterraba Cozida (Salada)

Modo de Preparo:
Lavar bem as beterrabas, cozinhá-las, descascá-las e cortar em fatias ou palitos.

40. Beterraba Crua Ralada (Salada)

Modo de Preparo:
Lavar bem as beterrabas, descascá-las e ralar ou cortar em fatias bem fininhas. Reservar.

41. Bife Acebolado

Ingredientes:
500g de carne congelada;
8ml de óleo de soja;
80g de cebola;
0,1g de alho;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho. Cortar o alho em pedaços bem pequenos e a cebola, em rodelas
grandes. Reservar. Cortar o patinho em bifes pequenos e temperá-los com sal. Refogar os
bifes, acrescentar a cebola, tampar a panela e deixar cozinhar até os bifes ficarem macios e a
cebola, dourada.

42. Bife à jardineira

Ingredientes: 
500g de patinho;
2g de alho;
100g de cenoura;
50g de milho;
150g de chuchu;



3g de sal;
5 ml de óleo.

Modo de preparo:
Cortar a carne em pequenos bifes, temperá-los com sal e alho e refogá-los até que fiquem
dourados. Descascar a cenoura e o chuchu, cortar em tiras e cozinhar em água e sal até ficar
no ponto. Acrescentar os legumes e o milho nos bifes e servir quente.

43. Bife à portuguesa

Ingredientes:

500g de patinho;
2g de alho;
100g de cenoura;
200g de batata;
5g de pimentão;
70g de cebola;
3 ovos;
3g de sal;
5 ml de óleo.

Modo de preparo:

Descascar as batatas e as cenouras e colocar para cozinhar ainda inteiras; depois de cozidas
e  frias  cortar  em tiras  e  reservar.  Colocar  os  ovos  para  cozinhar  e  reservar.  Cortar  o
pimentão e as cebolas em tiras fininhas, reservar.
Cortar as carnes em bifes, temperá-los com sal e alho e levá-los ao fogo. Deixar cozinhar até
dourarem, retirá-los da panela e reservá-los numa vasilha. Refogar rapidamente o pimentão
e a cebola na mesma panela onde foram feito os bifes e adicionar aos bifes, juntamente as
batatas e as cenouras e por último os ovos também fatiados e servir.

44. Bife à Cavalo

Ingredientes: 
Patinho cortado em bifes;
Ovo cozido;
Sal;
Óleo.

Modo de Preparo: 

Depois de cortar os bifes, temperar com sal. Em uma panela, aquecer o óleo e grelhar os
bifes colocando. Dispor em uma assadeira e por cima colocar o ovo cozido cortado em
rodelas.



45. Bife à Espanhola

Ingredientes:
Bifes (preparados a partir da carne de patinho);
Óleo de soja;
Sal;
Molho de tomate (vide receita);
Pimentão picado.

Modo de Preparo:
Grelhar os bifes com um pouco de óleo em uma chapa ou panela. Arrumar em uma forma.
À parte preparar o molho de tomate, acrescentando o pimentão picado. Colocar por cima
dos bifes e servir.

46. Bife à Pizzaiolo

Ingredientes:
Bifes (preparados a partir de carne de patinho);
Óleo de soja;
Sal;
Tomate;
Orégano;
Queijo fatiado picado.

Modo de Preparo:
Grelhar os bifes com um pouco de óleo em uma chapa ou panela. Arrumar em uma forma e
colocar em cima de cada bife uma rodela de tomate (ou picado), queijo e orégano e levar ao
forno para que o queijo derreta.

47. Bife à Rolê
Ingredientes:
Bifes (preparados a partir de carne de patinho);
Óleo de soja;
Sal;
Molho de tomate;
Cenoura.

Modo de Preparo:
Preparar uma receita de molho de tomate. Descascar as cenouras, cortar em tiras, colocar no
meio dos bifes (já temperados) e enrolar. Usar uma linha ou um palito para prender, tendo o
cuidado de retirar antes de servir. Colocar os bifes enrolados no molho para cozinhar.



48. Bife ao molho

Ingredientes:
500g de patinho;
2g de alho;
70g de cebola;
150g de tomate;
Receita de Molho Sugo;
3g de sal;
5 ml de óleo.
Modo de preparo:
Cortar a carne em bifes, temperá-los com alho e sal e levá-los ao fogo. À parte preparar o
molho sugo, conforme receita já existente, acrescentar os bifes dentro do molho e cozinhar
até que a carne fique macia e o molho consistente e servir.

49. Bife ao Molho de Ervilha
Ingredientes:
500g de carne congelada;
8 ml de óleo de soja;
5g de sal;
Receita de molho de ervilhas.

Modo   de Preparo:
Cortar a carne em bifinhos, temperá-la com sal e refogá-la até que ficar dourada. À parte,
preparar o molho de ervilhas conforme a receita.  Adicionar  os bifes dentro do molho e
cozinhar até que a carne ficar macia e o molho, consistente.

50. Bife ao Molho Ferrugem
Ingredientes:
500g de carne congelada;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
50g de cenoura ralada;
10g de açúcar;
30g de tomate;
8g de tempero verde.

Modo de Preparo:
Cortar  a  carne  em  bifes,  temperá-los  com  sal  e  levá-los  ao  fogo.  Deixar  cozinhar  até
dourarem, retirá-los da panela e reservá-los numa vasilha. Adicionar a cenoura e o tomate à
panela onde estavam os bifes com um pouco de água para não queimar e formar o molho
ferrugem através do desprendimento das crostas de carne que ficaram no fundo da panela e
dos  legumes.  Deixar  ferver  até  cozinhar  bem  a  cenoura  e  liquidificar  em  seguida,
acrescentando-o sobre os bifes. Reaquecer e salpicar tempero verde antes de servir.

A carne de gado é rica em proteína, vitaminas do complexo B e sais minerais. 
Fonte de Ferro, Zinco, Fósforo, Potássio,Magnésio e Selênio. 
O consumo ajuda na saúde do coração e do sistema nervoso. 

Sua grande quantidade de proteína animal e de algumas vitaminas 
dá energia ao organismo. Além disso, ela também é capaz de fornecer todos 

os aminoácidos essenciais para um bom funcionamento do corpo.



51. Bife ao Molho Madeira
Ingredientes:
Bifes (preparados a partir da carne de patinho);
Óleo de soja;
Sal.

Modo de Preparo:
Temperar os bifes com sal e levá-los ao fogo numa panela pré-aquecida e untada com óleo.
Deixar cozinhar adicionando um pouco de água para não queimar e formar o molho madeira
através do desprendimento das crostas de carne que vão ficando no fundo da panela.

52. Bife com Queijo

Ingredientes:
500g de carne congelada;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
0,1 g de orégano;
150g de queijo fatiado.

Modo de Preparo:
Cortar a carne em bifes, temperá-los com sal e grelhá-los com um pouco de óleo em uma
chapa ou panela. Colocar ¼ de fatia de queijo sobre cada bife, salpicar orégano e servir.

53. Bife de Fígado Acebolado   

Ingredientes:
500g de fígado bovino;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
80g de cebola;
0,1g de alho.
Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho. Cortar o alho em pedaços bem pequenos e a cebola, em rodelas
grandes. Reservar. Fazer pequenos bifes com a carne de fígado, temperá-los com o sal e
grelhá-los juntamente a cebola e o alho até que fiquem dourados e bem cozidos.

54. Bife de Hambúrguer de Carne Moída (caseiro)

Ingredientes:
1 kg de Carne Moída;
Farinha de trigo;
1/2 Cebola Picada;
1 Ovo;
2 Colheres de Chá de Óleo de Soja;
Sal e Tempero Verde a gosto.



Modo de Preparo:
Misturar  à  carne  moída  os  temperos  e  o  ovo,  adicionando  a  farinha  de  trigo,  se

necessário, para dar o ponto. Fazer bifes de aproximadamente 0,5cm de espessura, e com a
ajuda de um copo ou caneca de inox, recortar o diâmetro desejado. De preferência, assá-los
em chapa quente, ou frigideira untada, ou ainda no forno, evitando a fritura.

55. Bife de Peito de Frango Grelhado

Ingredientes:
Peito de frango cortado em bifes;
Sal;
Orégano;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:
Depois de cortar os bifes, temperar com sal. Em uma panela, aquecer o óleo e grelhar

os bifes colocando o orégano no final. 

56. Bife Mini Bauru

Ingredientes:
500g de carne congelada;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
Receita de molho sugo.
8g de tempero verde;
150g de queijo; 
150g de presunto.

Modo   de Preparo:
Cortar a carne em bifinhos, temperá-los com sal e refogá-los até que fiquem dourados. À
parte, preparar o molho sugo conforme a receita. Numa assadeira, colocar os bifes e sobre
cada um deles, um quarto de fatia de presunto e outro de queijo, cobrir com o molho sugo e
levar ao forno até derreter o queijo.

57. Biscoito

Ingredientes:

20g de biscoitos de uma única variedade, doce ou salgado.

Modo de Preparo:

Servir 3 a 4 biscoitos por criança.



58. Bolinho de Atum
Ingredientes: 
Purê de batata;
Fermento em pó;
Ovo;
Água;
Atum.

Modo de Preparo: 
Misturar  todos  os  ingredientes  até  dar  o  ponto  de  fazer  bolinhos  com as  mãos.

Colocar em assadeira (não necessita untar) e assar em forno pré-aquecido até que fiquem
dourados.

59. Bolinho de Batata de Frango

Ingredientes:
Purê de batata;
Carne de frango;
Tempero Verde;
Óleo;
Farinha de milho.

Modo de Preparo:
Cozinhe o frango e desfie. Junte todos os ingredientes (exceto a farinha de milho) em uma
panela e leve ao fogo novamente até desgrudar do fundo da panela. Esperar esfriar e enrolar.
Empanar os bolinhos com a farinha de milho e assá-los.

60. Bolinhos de Batata Recheados com Carne Moída

Ingredientes:
Purê de batatas;
Gemas;
Salsa batida;
Farinha de trigo.

Recheio:
Óleo;
Carne moída;
Cebola;
Dente de alho;
Tomate sem pele e sem sementes;
Salsinha e manjericão picados a gosto;
Sal e pimenta;
Claras batidas;
Farinha de rosca;
Óleo para fritar.



Modo de Preparo:
Ao purê de batatas adicione as gemas, o queijo ralado, a salsa e a farinha de trigo. Reserve.
Para o recheio, refogue no óleo a cebola e o alho esmagados. Junte a carne moída, refogue
um pouco e acrescente os tomates batidos, a salsa, e o manjericão. Coloque sal. Abra na
mão a massa de batata e coloque uma colher de recheio. Enrole e faça o bolinho. Passe pela
farinha de rosca, pelas claras e novamente pela farinha de rosca. Frite em óleo quente.

61. Bolinho de Carne

Ingredientes:
Bife de hambúrguer de carne moída (vide receita);
Farinha de milho, de rosca ou de mandioca.

Modo de Preparo:
Preparar  a  massa  do  bife  de  hambúrguer  conforme  a  receita  e  quando  pronto,  moldar
bolinhas com esta mistura, passar pela farinha de rosca, milho ou mandioca e levar para
assar.

62. Bolinhos de Espinafre

Ingredientes:
Óleo de soja;
Cebola;
Leite em pó (diluído conforme instruções da embalagem);
Farinha de trigo;
Espinafre cozido e picado;
Sal;
Queijo fatiado cortado em cubos.

Modo de Preparo:
Numa panela grande, aquecer o óleo e dourar a cebola. Acrescentar o leite e a farinha e
cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre, até encorpar. Juntar o espinafre e o sal, mexendo
até desgrudar do fundo da panela. Fazer porções de massa com o auxílio de uma colher de
sopa, enrolando cada porção formando bolinhas. Apertar o centro de cada bolinho e rechear
com um cubinho de queijo.  Untar uma forma,  colocar os bolinhos e cozinhar em forno
baixo, pré-aquecido, até ficarem dourados de todos os lados.

63. Bolo de Abacaxi

Ingredientes:
200g de farinha de trigo;
8g de fermento químico para bolo (pó);
70g de abacaxi;
100g de açúcar;
3 ovos;
50g de leite em pó.



40ml de óleo
Modo de Preparo:
Descascar o abacaxi e liquidificá-lo. Acrescentar o açúcar,  os ovos e a margarina. Bater
bem. Acrescentar a farinha e o fermento previamente misturados. Colocar em uma forma
untada com óleo, e levar para assar em forno médio por, aproximadamente, 30 minutos, ou
até a massa ficar cozida. 

64. Bolo de Abobrinha

Ingredientes:
Óleo de soja;
Ovos;
Abobrinha com casca crua e ralada;
Cebola ralada;
Tomate picado;
Temperos verdes;
Farinha de trigo;
Fermento em pó;
Sal;
Orégano.

Modo de Preparo:
Liquidificar o óleo com os ovos e despejar em uma vasilha. Acrescentar a abobrinha ralada,
a  cebola  ralada,  o  tomate  picado  e  os  temperos  verdes  também  picados  e  misturar.
Acrescentar a farinha aos poucos e misturar até incorporar todos os ingredientes. Adicionar
o fermento em pó e acertar o sal. Untar uma forma, despejar a massa, salpicar orégano e
levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos (180°C).

65. Bolo de aveia

Ingredientes:
3 ovos;
1 colheres (sopa) de açúcar;
100g de açúcar mascavo;
150g de aveia em flocos;
7g de fermento em pó

Modo de Preparo: 

Bater as claras em neve com o açúcar cristal. Em outra vasilha, bater as gemas com o açúcar
mascavo e retirar da batedeira. Em seguida, adicionar a aveia e misturar, depois o fermento
e por último as claras em neve. Despejar em uma forma untada. Assar em forno preaquecido
na temperatura de 200ºC por 30 minutos.



66. Bolo de Banana
Ingredientes: 
30ml de óleo;
3 ovos;
100g de açúcar;
200g de farinha de trigo;
50g de leite em pó;
80g de banana;
8g de fermento em pó.

Modo de Preparo: 
Bater  o  óleo  com os  ovos  e  o  açúcar  até  obter  um creme  esbranquiçado  (cerca  de  3
minutos).  Desligar  a batedeira,  acrescentar  a farinha,  o leite,  as bananas  amassadas  e  o
fermento. Misturar bem. Despejar na forma untada e enfarinhada e levar para assar em forno
médio, preaquecido, por cerca de 30 minutos. Esperar esfriar e servir.

67. Bolo de Batata
Ingredientes:
Batata;
Leite em pó (diluído conforme instruções da embalagem);
Sal;
Óleo;
Cebola;
Carne moída;
Tomate;
Receita de Molho de Tomate.

Modo de Preparo:
Preparar uma receita de purê de batata e outra de guisado com molho. Em uma forma ou
refratário, colocar uma camada de purê de batata e uma de guisado com molho por cima.
Repetir as camadas mais uma vez e levar ao forno para gratinar. OBS: se tiver sobra de
queijo, este pode ser colocado por cima, no final da montagem.

68. Bolo de Batata com Frango

Modo de Preparo:
Seguir a mesma receita do bolo de batata, substituindo a carne moída por frango desfiado.

69. Bolo de Carne
Ingredientes:
Carne moída;
Cebola;
Alho;
Tempero verde;
Sal;

Banana é rica em potássio, magnésio, fibras, triptofano e vitaminas,  seus
 principais benefícios são,  regular o intestino, especialmente em casos de diarreia, 

diminuir o apetite porque sacia mais rapidamente, ajudando a emagrecer, 
evita cãibras musculares,  reduz a pressão arterial, pois aumenta a eliminação de sódio na urina, 
ajudar a combater a depressão, pois a banana contém triptofano fundamental para a formação da

 serotonina, que é o hormônio que melhora o humor e ajuda a relaxar. 



Molho de tomate.

Modo de Preparo:
Em uma vasilha, colocar a carne moída e temperar, utilizando cebola, alho, sal e tempero
verde. Acrescentar algumas colheres de molho de tomate para dar liga. Mexer bem. Untar
uma forma e montar o bolo de carne. Este não deve ser disposto por toda a forma. A melhor
maneira é montar um bolo menor, mais no centro da forma, no formato de uma torta fria,
porém um pouco mais baixo. Levar ao forno pré-aquecido para assar, até que a carne esteja
bem cozida. Retirar do forno, cortar em fatias, colocar molho de tomate por cima e servir
em seguida.

70. Bolo de cenoura

Ingredientes:
200g de cenoura;
3 ovos;
80g de açúcar mascavo;
190g farinha de trigo;
40 ml de óleo de soja;
7g de fermento em pó.

Modo de preparo:
Descascar as cenouras, picar e colocar no liquidificador. Acrescentar os ovos, o óleo e o
açúcar e bater até ficar bem cremoso. Acrescentar a farinha de trigo e por último o fermento.
Despejar a mistura em forma untada e levar para assar em forno com temperatura média
(180ºC) por aproximadamente 40 minutos.

71. Bolo de chocolate com aveia

Ingredientes:
40g de leite em pó (reconstituir);
40 ml de óleo de soja;
3 ovos;
80g de açúcar mascavo;
70g de achocolatado;
200g de farinha de trigo;
100g de aveia em flocos;
7g de fermento em pó;
Receita de calda de chocolate.

Modo de preparo:

No liquidificador, bater o leite com o óleo, os ovos, o açúcar e o achocolatado. Despejar em
uma tigela e misturar a farinha, o fermento e a aveia.  Colocar  em uma forma untada e
polvilhada e assar em forno médio alto (200ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos. À
parte, preparar a calda de chocolate conforme indicado e colocar sobre o bolo pronto.



72. Bolo de Frango

Ingredientes da Massa:
Ovos;
Leite em pó (diluído conforme instruções da embalagem);
Óleo de soja;
Sal;
Açúcar;
Farinha de Trigo;
Fermente em pó;
Orégano.

Ingredientes do Recheio:

Queijo picado;
Frango cozido e desfiado;
Tempero verde;
Tomate picado.

Modo de Preparo:
Bater no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o sal e uma pitada de açúcar. Colocar a
mistura em uma bacia e acrescentar a farinha peneirada. Misturar bem. Deve ficar com a
mesma consistência  do que a  massa  de  bolo,  sendo um pouco  mais  firme.  Adicionar  o
fermento. Untar uma forma e despejar metade da massa. Colocar os ingredientes do recheio.
Despejar  a  outra  metade  da  massa  e  salpicar  orégano  por  cima.  Assar  em forno,  pré-
aquecido, por aproximadamente 40 minutos ou até que esteja bem assado (fogo baixo).
OBS: esta massa pode ser utilizada no preparo das pizzas.

73. Bolo de Frios com Tomate

Ingredientes da Massa:
Ovos;
Leite em pó (diluído conforme instruções da embalagem);
Óleo de soja;
Sal;
Açúcar;
Farinha de Trigo;
Fermente em pó;
Orégano.

Ingredientes do Recheio:

Queijo picado;
Presunto picado;
Tomate picado.



Modo de Preparo:
Bater no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o sal e uma pitada de açúcar. Colocar a
mistura em uma bacia e acrescentar a farinha peneirada. Misturar bem. Deve ficar com a
mesma consistência  do que a massa  de  bolo,  sendo um pouco mais  firme.  Adicionar  o
fermento. Untar uma forma e despejar metade da massa. Colocar os ingredientes do recheio.
Despejar  a  outra  metade  da  massa  e  salpicar  orégano  por  cima.  Assar  em forno,  pré-
aquecido, por aproximadamente 40 minutos ou até que esteja bem assado (fogo baixo).
OBS: esta massa pode ser utilizada no preparo das pizzas.

74. Bolo de Fubá

Ingredientes:

150g de farinha de trigo;
90g de farinha de milho;
100g de açúcar;
8g de fermento em pó químico para bolo;
3 ovos;
40ml de óleo

Modo de Preparo:

Misturar bem a farinha e o fermento. Acrescentar os demais ingredientes e levar à batedeira
até ficar uma massa homogênea, juntando água até dar o ponto. Colocar em uma forma
untada e assar em forno médio por, aproximadamente, 30 minutos, ou até ficar cozido. 

75. Bolo de Laranja

Ingredientes:

200g de farinha de trigo;
8g de fermento químico em pó para bolo;
100g de laranja com casca;
100g de açúcar;
3 ovos;
40ml de óleo

Modo de Preparo:

Lavar,  descascar,  fatiar,  retirar  as  sementes  e  liquidificar  as  laranjas  até  triturar  bem.
Acrescentar o açúcar, os ovos e a margarina e bater bem. Misturar a farinha e o fermento e
adicionar à massa,  acrescendo água se necessário.  Colocar em forma untada e assar em
forno médio por, aproximadamente, 30 minutos, ou até ficar cozido.



76. Bolo de Legumes
Ingredientes:
Tomate;
Pimentão;
Brócolis;
Cenoura;
Milho; 
Ervilha;
Óleo de soja;
Leite em pó  (diluído conforme instruções da embalagem);
Farinha de trigo;
Ovos;
Fermento em pó;
Orégano;
Sal.
Modo de Preparo:
Picar  os  legumes  e  reservar.  Misturar  o  óleo e  as  gemas  e  bater.  Acrescentar  o  leite  e
misturar. Em seguida, a farinha e o sal. Acrescentar os legumes e misturar bem. Colocar o
fermento e, por último, as claras em neve. Despejar em uma forma untada, salpicar orégano
e levar ao forno pré-aquecido, com fogo baixo, por cerca de 40 minutos ou até que esteja
cozido. OBS: caso haja sobra de outros vegetais, podem ser acrescentados ou substituídos.

77. Bolo Doce de Abobrinha

Ingredientes:
40g de abobrinha;
200g de farinha de trigo;
3 ovos;
50g de leite em pó;
30ml de óleo;
100g de açúcar;
8g de fermento químico em pó.

Modo de Preparo:
Diluir o leite em pó conforme instruções e reservar. Lavar e ralar a abobrinha e reservar.
Liquidificar a farinha de trigo, os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Colocar esta mistura em
uma bacia,  acrescentar  a abobrinha  ralada e o fermento e misturar  com uma colher até
homogeneizar tudo, sem bater. Despejar a massa em uma forma untada e levar para assar
em forno médio por, aproximadamente, 30 minutos, ou até ficar cozido.

78. Bolo Doce de Beterraba

Ingredientes:
20g de beterraba;
200g de farinha de trigo;
3 ovos;

Beterraba é um vegetal de baixo teor calórico. Ela fornece apenas 
40 calorias por 100 gramas de seu consumo. 

Ela fornece antioxidantes e vários minerais, como o Ferro, sódio, Potássio, Magnésio.
 A cor vermelha da Beterraba é devido à presença de betaína, 

que ajuda na saúde cardiovascular. 
Além disso, também é uma excelente fonte  de fibra dietética que 

ajudam na digestão. 



50g de leite em pó;
40ml de óleo
100g de açúcar;
8 de fermento químico em pó.

Modo de Preparo:
Diluir o leite em pó conforme instruções e reservar. Lavar e ralar a beterraba e reservar.
Liquidificar a farinha de trigo, os ovos, o leite, a beterraba, a margarina e o açúcar. Colocar
esta mistura em uma bacia e acrescentar o fermento com uma colher até homogeneizar tudo,
sem bater. Despejar a massa em uma forma untada e levar para assar em forno médio por,
aproximadamente, 30 minutos, ou até ficar cozido.

79. Bolo Doce de Espinafre
Ingredientes:
200g de farinha de trigo;
8g de fermento em pó químico para bolo;
100g de açúcar;
3 ovos;
30ml de óleo;
60g de casca de moranga;
50g de espinafre;

Modo de Preparo: 
Bater no liquidificador o óleo, as cascas, o espinafre e os ovos. Peneirar a farinha, o açúcar e
o  fermento.  Juntar  a  mistura  do  liquidificador  e  mexer  bem,  acrescentando  água  se
necessário para dar o ponto. Despejar em forma untada e levar ao forno para assar.

80. Bolo Doce de Feijão

Ingredientes:
200g de farinha de trigo;
8g de fermento em pó químico para bolo;
100g de açúcar;
3 ovos;
30ml de óleo;
90g de achocolatado em pó;
20g de feijão preto.

Modo de Preparo: 

Cozinhar o feijão, esperar esfriar e liquidificar. Bater as claras em neve e reservar. Bater as
gemas com açúcar e adicione o óleo. Acrescente o feijão e a farinha de trigo e, aos poucos, a
água. Quando chegar a uma massa homogênea, acrescente o fermento em pó e, suavemente,
as claras em neve. Unte a forma e polvilhe com farinha. Despeje a massa e  leve ao forno.

Este vegetal possui um sabor alcalino e é rica em nutrientes como,
 por exemplo, sais minerais (Ferro, Fósforo e Cálcio) e Vitamina A e

 Vitaminas do Complexo B. 



81. Bolo Mármore

Ingredientes:
Farinha de trigo;
Fermento em pó;
Achocolatado em pó;
Açúcar;
Ovos;
Óleo;
Leite.

Modo de Preparo:
Bater as claras em neve e reservar. Em uma vasilha, misturar as gemas dos ovos e o

açúcar e bater.  Acrescentar  o óleo e misturar.  Colocar  o leite  e misturar.  Acrescentar  a
farinha e misturar. Colocar o fermento em pó e as claras em neve e misturar levemente.
Despejar metade da massa em uma assadeira untada e enfarinhada. No restante da massa,
adicionar  o  achocolatado,  misturar  e  despejar  em cima  da outra  massa.  Levar  ao forno
preaquecido para assar por, aproximadamente, 45 minutos, ou até que a massa esteja cozida.

82. Bolo Nega Maluca

Ingredientes:
200g de farinha de trigo;
8g de fermento em pó químico para bolo;
100g de açúcar;
3 ovos;
40ml de óleo
90g de achocolatado em pó;
Água morna;
Receita de calda de chocolate.

Modo de Preparo:
Bater as claras em neve. Reservar. Em uma vasilha, misturar bem a farinha e o fermento,
acrescentar os demais ingredientes e levar à batedeira até que fique uma massa homogênea.
Acrescentar, sem bater, delicadamente, a clara em neve. Colocar em uma forma untada e
assar  em forno médio  por,  aproximadamente,  30 minutos,  ou até  ficar  cozido.  À parte,
preparar a calda de chocolate conforme indicado e colocar sobre o bolo pronto.

83. Bolo Simples

Ingredientes:

200g de farinha de trigo;
8g de fermento em pó químico para bolo;
40g de leite em pó;
100g de açúcar;



3 ovos;
30ml de óleo.

Modo de Preparo:
Diluir o leite em pó conforme instruções e reservar. Bater as claras em neve. Reservar. Em
uma vasilha, misturar bem a farinha e o fermento, acrescentar os demais ingredientes e levar
à batedeira até obter uma massa homogênea. Adicionar, sem bater, delicadamente, as claras
em  neve.  Colocar  em  uma  forma  untada  e  levar  para  assar  em  forno  médio  por,
aproximadamente, 30 minutos, ou até ficar cozido.

84. Bolo Salgado de Arroz

Ingredientes:
3 ovos;
Receita de arroz;
40g de leite em pó;
200g de farinha de trigo;
5g de sal;
8ml de óleo de soja;
30g de tomate picado;
0,1g de orégano;
300g de peito de frango cozido e desfiado;
150g de queijo fatiado.

Modo de Preparo:

Preparar a receita de arroz e reservar. Fazer a massa liquidificando os ovos, a farinha de
trigo, o arroz, o leite, o óleo e o sal. Reservar. Refogar o tomate, o frango e o orégano por
cerca  de  10  minutos,  mexendo  sempre.  Untar  uma  assadeira,  colocar  metade  da massa
liquidificada, cobrir com o refogado e uma camada de queijo. Adicionar o restante da massa
e levar ao forno em fogo médio, preaquecido, por cerca de 35 minutos ou até ficar dourado.
Servir em seguida.

85.  Bolo salgado de atum ou frango

Ingredientes: 

4 ovos 
1 ½ xícaras de aveia em flocos finos, 
1 tomate, 
2 latas de atum ou 250g de frango desfiado, 
1 colher de sopa de fermento em pó, sal, cebolinha, salsa e temperos a gosto, 
½ cebola picada



Modo de preparo: 

Bater no liquidificador os ovos, a aveia, o fermento e o sal. Picar e misturar o tomate, a
cebola e o atum (ou frango). Misturar tudo e colocar em uma forma untada. Levar ao forno
preaquecido a 200 ºC por 35-45 minutos.
OBS.  Se  desejar  acrescente  outros  ingredientes  como  pimentão,  brócolis,  azeitona,

cenoura, etc.

86. Branquinho   (Rendimento 20 unidades)

Ingredientes

• 1 lata de Leite condensado
• 5 colheres de leite em Leite em pó

Modo de preparo:

Cozinhar até soltar do fundo da panela. Modelar e passar no leite em pó.

87. Brócolis (Salada)

Modo de Preparo:
Lavar bem o brócolis,  retirando as partes amareladas. Colocar em uma panela com água
fervente para abrandar as fibras e facilitar a cocção. Refrigerar até a hora de servir.

88. Brócolis Gratinado
Ingredientes:
Brócolis;
Óleo de soja;
Queijo fatiado;
Molho branco (vide receita);
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Lavar e cortar  o brócolis  em pedacinhos e refogá-lo com sal  e óleo.  Depois  de pronto,
distribuir em formas e cobrir com bastante molho branco. Levar ao forno para derreter o
queijo e gratinar. Servir em seguida.

89. Café com Leite

Ingredientes:
140g de leite em pó;
30g de café em pó;
100g de açúcar;

Os benefícios do leite incluem o aumento da resistência óssea, 
pele mais suave, sistema imunológico mais forte, 

a prevenção de doenças como a hipertensão, a cárie dental, desidratação, 
problemas respiratórios, obesidade, 

osteoporose e até mesmo algumas formas de câncer. 



Modo de Preparo:

Colocar a água para ferver. Colocar o filtro no coador, adicionar o café em pó e acrescentar
a água quente. Reservar. Dissolver o leite em pó em água fervida. Acrescentar o restante de
água. Mexer bem até dissolver todo o leite e levar ao fogo para aquecer. Quando estiver
quente,  acrescentar  o  café  preparado  e  o  açúcar  e  mexer  até  que  todo  o  açúcar  seja
dissolvido. 

90. Calda de Açúcar

Ingredientes:

100g de açúcar.

Modo de Preparo:
Num prato fundo, colocar o açúcar e ir adicionando água aos poucos, misturando bem para
o açúcar derreter. Quando estiver com consistência cremosa, colocar sobre o bolo e aguardar
para que solidifique.

91. .Calda / Cobertura de Chocolate
Ingredientes:

Achocolatado em pó;
Açúcar;
Leite em pó.

Modo de Preparo:
Colocar  todos  os  ingredientes  em uma  panela  média  e  levar  ao  fogo  médio,  mexendo
sempre. Quando começar a ferver, baixar o fogo, e mexer até que adquira uma consistência
cremosa. Colocar sobre o bolo assado e servir.

92. Canapés de Atum

Ingredientes:
Pão;
Requeijão;
Milho;
Ervilha;
Tempero verde;
Atum.

Modo de Preparo:
Misturar o atum, o requeijão, o milho e a ervilha até obter uma pasta firme e refrigerar.
Cortar os pães em fatias pequenas e cobrir com esta pasta. Retirar da geladeira esta mistura
somente no momento de servir, salpicando então tempero verde sobre os canapés.



93. Canapé de Frango

Ingredientes:
250g de pão;
30g de tomate;
60g de requeijão;
80g de milho;
80g de ervilha;
8g de tempero verde;
3g de sal;
30g de peito de frango cozido e desfiado.

Modo de Preparo:
Lavar e picar o tomate  em cubinhos.  Misturar o requeijão,  o tomate  picado,  o peito  de
frango, o milho e a ervilha até obter uma pasta firme. Refrigerar até o momento de servir. À
parte, cortar os pães em fatias pequenas, cobrir com esta pasta e salpicar tempero por cima.

94. Canelone
Massa

Ingredientes:
Farinha de Trigo;
Ovos;
Sal.
Modo de Preparo:

Misturar todos os ingredientes e esticar no cilindro elétrico ou com auxílio de um rolo.
Cortar em pedaços curtos para enrolar, como uma panqueca. Reservar.

Recheio

Molho branco (vide receita)
Milho
Modo de Preparo:
Preparar a receita de molho branco, deixando-o mais firme. Quando estiver pronto, misturar
o milho.
Cobertura

Molho de tomate (vide receita)

Montagem:

Com o auxílio de uma colher, colocar o recheio em cima da massa e depois enrolar. Em uma
assadeira grande, colocar um pouco de molho de tomate para que os canelones não grudem,
e  depois,  ir  dispondo-os.  Cobrir  com  molho  de  tomate  e  levar  ao  forno  baixo  por
aproximadamente 25 minutos, ou até que a massa fique cozida.

95. Carne ao Molho

O tomate é rico em potássio, mineral que ajuda regular a pressão arterial,
 vitamina K, importante na coagulação sanguínea e saúde óssea e vitamina C.

 Também ajuda a prevenir alguns tipos de câncer.



Ingredientes:
Carne em pedaços;
Óleo de soja;
Receita de Molho de Tomate;
Tomate;
Água;
Cebola;
Alho;
Tempero verde;
Sal.
Modo de Preparo:
Cortar  a carne em pedaços e salgar.  Reservar.  Descascar a cebola e o alho e cortar em
pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e refogar a carne.
Quando estiverem dourados, acrescentar a cebola e o alho. Adicionar o tomate, o molho de
tomate e o volume de água desejado para fazer o molho e deixar ferver até a carne ficar
macia e bem cozida. Acrescentar o tempero verde quando apagar o fogo.

96. Carne ao Molho com Legumes

Ingredientes:

Carne em pedaços;
Óleo de soja;
Receita de Molho de Tomate;
Tomate;
Água;
Cebola;
Alho;
Legumes disponíveis (cenoura, vagem, repolho, brócolis, couve, ….);
Tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:

Cortar  a carne em pedaços e salgar.  Reservar.  Descascar a cebola e o alho e cortar em
pedaços bem pequenos. Lavar, descascar e picar os legumes a serem utilizados conforme a
necessidade. Reservar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e refogar a carne. Quando
estiverem dourados, acrescentar a cebola, o alho e os legumes. Adicionar o tomate, o extrato
de tomate e o volume de água desejado para fazer o molho e deixar ferver até a carne ficar
macia e bem cozida. Acrescentar o tempero verde quando apagar o fogo.



97. Carne com Abobrinha

Ingredientes:
Carne de panela (vide receita);
Abobrinha.

Modo de Preparo:
Lavar, descascar e cortar a abobrinha em rodelas. Reservar. À parte, preparar a

carne de panela e acrescentar a abobrinha para cozinhar na mesma panela quando a carne já
estiver quase pronta. Desligar o fogo quando a carne estiver macia e a abobrinha, cozida e
transparente. 

98. Carne com Batata

Ingredientes:
300g de carne bovina congelada;
600g de batata inglesa;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
Receita de molho de tomate;
30g de tomate;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8g de tempero verde.

Modo de Preparo:
Cortar a carne em cubinhos, adicionar o sal e reservar. Descascar e cortar em pedaços a
cebola,  a  batata,  o  tomate  e  o  alho.  Reservar,  mantendo  as  batatas  em água  para  não
pretearem. Refogar a carne, a cebola e o alho até ficarem dourados.  Adicionar o tomate
picado, o molho de tomate e o volume de água desejado para fazer o molho. Acrescentar a
batata e deixar cozinhar até que a carne e a batata fiquem macias. Acrescentar o tempero
verde picado ao servir.

99. Carne de Caçarola
Ingredientes:
500g de carne congelada;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
8g de tempero verde;
0,1g de orégano.

O alho e a cebola mantêm as vias respiratórias abertas e descongestionadas. 
Possuem substâncias anti-inflamatórias, antivirais, antibacterianas e antifúngicas.

 Ajudam a evitar gripes, resfriados e infecções.



A cebolinha é fonte de vitaminas A e C, sendo um bom auxílio 
no combate às doenças respiratórias e gripes. A salsinha também possui estes 

nutrientes, alivia dores de estômago e gases. É considerada um diurético natural.
 A salsa tem função anticancerígena, pois possui muitos antioxidantes.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e picá-los. Cortar a carne em pedaços e refogá-los com o alho e
a cebola até dourarem, acrescentando água aos poucos. Acrescentar o sal e cozinhar até que
a carne esteja cozida e macia, com pouco molho. Desligar o fogo e adicionar o orégano e o
tempero verde picado.

100. Carne de Panela
Ingredientes:
500g de carne congelada;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8ml de óleo de soja;
5g de sal.
Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e picá-los. Cortar a carne em pedaços e refogá-los com o alho e
a cebola até dourarem, acrescentando água aos poucos. Acrescentar o sal e cozinhar até que
a carne esteja cozida e macia, com pouco molho.

101. Carne de Panela com Espinafre

Ingredientes:
Carne de panela (vide receita);
Espinafre picado.

Modo de Preparo:
Preparar a carne de panela e acrescentar o espinafre para cozinhar quando a

carne já estiver pronta. Deixar o fogo ligado por alguns minutos com a panela tampada até
murchar o espinafre. 

102. Carreteiro

Ingredientes:
250g de arroz;
300g  de  carne  bovina
congelada;
80g de cebola;
0,1g de alho;

8ml de óleo de soja;
g de sal;
8g de tempero verde.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e cortá-los em pedaços bem pequenos. Reservar. Cortar a carne
em  cubinhos e refogá-la até que fique dourada.  Acrescentar a cebola e o alho e deixar
cozinhar um pouco. Acrescentar o sal, o arroz e duas medidas de água para cada uma de
arroz utilizada. Mexer bem e deixar cozinhar até o arroz ficar macio, mexendo de vez em
quando. Acrescentar o tempero verde no momento de servir.



103. Carreteiro Colorido
Ingredientes: 
Arroz;
Cebola;
Óleo de soja;
Sal;
Milho;
Ervilha;
Cenoura
Tomate;
Vagem;
Tempero verde. 

Modo de Preparo:
Em uma  panela,  aquecer  o  óleo  e  acrescentar  a  cebola  posteriormente,  deixando

dourar bem. Acrescentar o sal, o arroz lavado e escorrido e a cenoura picada, colocando
duas medidas de água para cada medida de arroz. Em seguida acrescentar a vagem picada e
por último o tomate picado, o milho e a ervilha. Estes três últimos ingredientes devem ser
colocados quando o arroz já estiver quase pronto. Salpicar tempero verde depois de pronto.

104. Cenoura Cozida (Salada)

Modo de Preparo:
Lavar bem a cenoura e descascar com o auxílio de um descascador ou de uma faca com
serras. Cortar em rodelas e levar em uma panela com água fervente, cozinhando somente o
tempo  necessário  para  abrandar  as  fibras.  Colocar  em recipiente  apropriado  e  tampado.
Manter a salada na geladeira até o momento de servir.

105. Cenoura Crua Ralada (Salada)

Modo de Preparo:
Lavar bem a cenoura e descascar com o auxílio de um descascador ou de uma faca com
serras. Ralar em tiras fininhas com ralador apropriado. Colocar em recipiente apropriado e
tampado. Manter a salda na geladeira até o momento de servir.

106. Cenoura Refogada com Couve-flor

Ingredientes:
Cenoura;
Couve-flor;
Água;
Cebola;
Óleo de soja;
Sal.



Modo de Preparo:
Lavar bem a cenoura e descascar com o auxílio de um descascador ou de uma faca

com serras. Cortar ao comprido em várias tiras e ,depois, em cubinhos. Lavar bem o couve-
lfor e cortar em gomos. Reservar. Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos.
Reservar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e refogar a cebola. Acrescentar a cenoura e
o couve-flor e refogar. E seguida, acrescentar água. Verificar o sabor e acrescentar o sal.
Acrescentar o tempero verde momentos antes de servir.

107. Cereal com Leite

Ingredientes:
Cereal;
Leite em pó.
Modo de Preparo:
Diluir o leite em pó em água fervida. Servir nas cremeiras, acrescentando o cereal somente
na hora de servir, para que fique bem crocante.

108. Chá Gelado

Ingredientes:
3 sachê de chá;
100g de açúcar.

Modo de Preparo:
Colocar 5 sachet de chá para cada 2 litros de água quente. Tampar o recipiente e deixar por
cerca de 10 minutos a infusão. Retirar os sachê, adoçar o chá e levar à geladeira até a hora
de servir. 

109. Charutinho de Repolho

Ingredientes:
Folhas grandes de repolho sem talo cozidas em água e sal.

Recheio:

Carne moída;
Ovos cozidos e picados;
Tomates picados;
Cenouras picadas;
Pimentão picado;
Cebola picada;
Talo de repolho picado e aferventado;
Sal;
Tempero verde.



Modo de Preparo:
Colocar em uma panela a carne moída para refogar. Tirar do fogo e deixar esfriar.

Misturar o restante dos ingredientes e rechear o repolho. Enrolar as folhas como se fossem
panquecas. Pode-se cobrir com molho de tomate e levar ao forno para aquecer e gratinar
antes de servir.

110. Couve-Flor à Dorê

Ingredientes:
Couve-flor;
Óleo de soja;
Farinha de trigo;
Ovos;
Sal.

Modo de Preparo:
Limpar  bem a  couve-flor,  retirando  as   partes  pretas.  Mergulhar  em uma  panela  com água
fervente para abrandar as fibras e facilitar a cocção. Em uma vasilha, bater os ovos e acrescentar
o sal. Colocar a farinha de trigo em um prato. Molhar cada pedaço de couve-flor nos ovos batidos
e depois enfarinhar. Em uma panela aquecer o óleo, quando estiver bem quente, fritar a couve-
flor até que a sua superfície fique corada.

111. Couve-flor Gratinado

Ingredientes:
Couve-flor;
Óleo de soja;
Queijo fatiado;
Molho branco (vide receita);
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Lavar e cortar o couve-flor em pedacinhos e refogá-lo com sal e óleo. Depois de pronto,
distribuir em formas e cobrir com bastante molho branco. Levar ao forno para derreter o
queijo e gratinar. Servir em seguida.

112. Couve- Flor (salada)

Modo de Preparo:
Limpar bem a couve-flor, retirando as partes pretas. Mergulhar em uma panela com água
fervente para abrandar as fibras e facilitar a cocção. Não cozinhar demais. Refrigerar até a
hora de servir.

113. Couve-folha Refogada

Ingredientes:
60g de couve-folha; A couve é rica em ferro e clorofila, e por isso ela é uma ótima opção para tratar a anemia, 

diminuir a retenção de líquidos e evitar a absorção de substâncias químicas dos alimentos, 
ajudando assim na desintoxicação do organismo. 



8ml de óleo de soja;
5g de sal;
80g cebola.

Modo de Preparo:
Lavar bem as folhas de couve. Enrolar as folhas e cortar em tiras bem fininhas. Reservar.
Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela, aquecer o
óleo e refogar a cebola. Acrescentar a couve e refogar. Se necessário, acrescentar um pouco
de água. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Cozinhar somente o tempo necessário para
que a couve esteja cozida, evitando o cozimento excessivo.

114. Couve Refogada com Farofa

Ingredientes:
Couve;
Óleo de soja;
Cebola;
Sal;
Farinha de mandioca.

Modo de Preparo:
Lavar bem as folhas de couve. Enrolar as folhas e cortar em tiras bem fininhas. Reservar.
Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela, aquecer o
óleo e refogar a cebola. Acrescentar a couve e refogar. Se necessário, acrescentar um pouco
de água. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Após acrescentar a farinha de mandioca e
mexer bem.

115. Cozido da Roça

Ingredientes:
Farinha de trigo;
Iscas bovinas;
Óleo de soja;
Cebola picada;
Alho amassado;
Abóbora picada;
Batata-doce cortada em cubos;
Couve em folha fatiada finamente.

Modo de Preparo:
Passar a carne pela farinha de trigo, aquecer um pouco de óleo em uma panela, acrescentar a
carne e deixar até dourar (não é empanado). Juntar a cebola e o alho e refogar. Acrescentar
água quente e deixar cozinhar em fogo baixo, com a panela tampada, até que a carne esteja
macia (cerca de 35 minutos). Acrescentar a batata e a abóbora e cozinhar até que amoleçam
e o molho fique encorpado.  Juntar  a  couve,  tampar  para amolecer  levemente  e servir  a
seguir. 



116. Creme de Batata-doce

Ingredientes:
800g de batata-doce;
140g de leite em pó;
100g de açúcar.

Modo de Preparo:
Lavar,  descascar  e  cortar  a  batata-doce  em pedaços.  Cozinhá-la  em água  até  amaciar.
Escorrer o líquido restante e amassá-la totalmente. Reservar. Diluir o leite em pó conforme
instruções, aquecê-lo e colocá-lo junto à batata amassada. Acrescentar o açúcar e bater bem,
até  obter  uma  mistura  homogênea,  com  consistência  de  purê.  Servir  ainda  quente,  em
cremeiras individuais.

117. Creme de Legumes

Modo de Preparo:
Preparar uma receita de sopa de legumes. Quando estiver cozido, liquidificar para

formar  um creme.  Se  as  crianças  aceitarem  melhor,  pode-se  acrescentar  um pouco  de
massa, mas a quantidade tem que ser menor do que é colocado nas demais sopas, pois o
caldo é mais grosso.

118. Croquete Assado
Ingredientes:
Guisado com tempero verde (vide receita);
Purê de batata (vide receita);
Farinha de milho, de rosca ou de mandioca.

Modo de Preparo:
Preparar a massa do guisado com tempero verde e do purê de batata separadamente e

conforme a receita e quando pronto, misturar ambos e moldar bolinhas alongadas com esta
mistura. Passar pela farinha de rosca, milho ou mandioca e levar para assar.

119. Cobertura de Negrinho (para bolo)

Ingredientes:
Leite condensado;
Achocolatado;
Leite;
Chocolate granulado (opcional).

Modo de Preparo:
Em uma panela, misture o leite condensado, o leite; o achocolatado e leve ao fogo, mexendo
sempre até que adquira a consistência desejada.



120. Creme de Abacate
Ingredientes:
Abacate;
Açúcar;
Leite.

Modo de Preparo:

Cortar o abacate ao meio, e colocar a polpa no liquidificador, acrescentar o açúcar e o leite.
Bater novamente. Servir.

121. Creme de Bebida Láctea

Ingredientes:
Mistura para bebida láctea;
Água;
Amido.

Modo de Preparo:
Diluir a bebida láctea conforme as instruções do fabricante. Acrescentar o amido e levar ao
fogo até que a tinja o ponto cremoso desejado. Servir quente ou frio.

122. Creme de Chocolate Caseiro

Ingredientes:

Leite em pó;
Amido de milho;
Achocolatado em pó;
Açúcar;

Modo de Preparo:

Diluir  o  leite em pó conforme as  instruções  do fabricante.  Reservar  uma parte  do leite
preparado para fazer a diluição do amido de milho.  Colocar o restante do leite em uma
panela para aquecer com o chocolate em pó e o açúcar. Ao ferver, acrescentar o amido de
milho diluído. Mexer por 3 minutos ou até tomar consistência firme. Servir quente ou frio.

123. Creme (Mingau) de Leite (caseiro)

Ingredientes:

Leite em pó;
Açúcar;
Amido.



Modo de Preparo:

Diluir o leite em pó conforme as instruções do fabricante, reservando uma parte para diluir o
amido  de  milho.  Ao  restante,  acrescentar  o  açúcar  e  colocar  para  aquecer.  Ao  ferver,
acrescentar, aos poucos, o amido de milho diluído em parte do leite reservado, mexendo
bem para não embolar, até que atinja o ponto de mingau. Servir nas cremeiras individuais e
polvilhar com a canela em pó. Servir morno.
Dica: pode ser acrescentada gema de ovo.

124. Croquetes de Batata
Ingredientes:

Carne moída;
Óleo de soja;
Cebola, 
Alho
Sal;
Salsinha,
Purê de batata;
Farinha de Trigo;
Ovos.

Modo de Preparo:

Refogue a carne moída juntamente aos temperos. Reserve. Leve o purê de batatas preparado
ao fogo numa panela com o ovo e farinha de trigo, mexa tudo em fogo baixo. Assim que a
mistura estiver soltando do fundo da panela. Misture ao refogado de carne moída. Faça os
croquetes, passe na farinha de rosca e o ovo batido por 2 vezes. Frite em óleo quente ou asse
em forno.

125. Docinho

Ingredientes:
700g de batata doce;
80g de açúcar;
1g de cravo

Modo de preparo:

Colocar a batata doce para cozinhar. Quando estiver cozida esperar esfriar e descascar, em
seguida amassar, colocar na panela com o açúcar e os cravos e cozinhar, mexendo sempre
até atingir o ponto de doce. Depois de frio, enrolar as bolinhas e passar só no açúcar ou em
açúcar com canela, colocar em forminhas e servir.



126. Docinho de Chocolate

Ingredientes:
380g de leite condensado;
200g de achocolatado;

Modo de Preparo:
Em  uma  panela,  misture  o  leite  condensado,  metade  do  achocolatado  e  leve  ao  fogo,
mexendo sempre até aparecer o fundo da panela. Deixe esfriar, faça bolinhas e passe no
achocolatado.

127. Docinho Surpresa

Ingredientes:
120g de aipim;
10m de óleo;
100g de açúcar;
100g de leite em pó;
140g de achocolatado em pó.

Modo de Preparo:
Cozinhe a mandioca até desmanchar, escorra e amasse. Em uma com o óleo, acrescente a
mandioca e misture bem. Junte os demais ingredientes e cozinhe até desprender do fundo da
panela. Modele os docinhos e passe-os no achocolatado.

128. Dourado de Batata com Brócolis

Ingredientes:
Purê de batata (vide receita);
Óleo de soja;
Cebola picada;
Brócolis (separado em pequenos buquês ou picado);
Tomate;
Receita de molho de tomate;
Sal.

Modo de Preparo:

Preparar o purê de batatas conforme receita e reservar. Para o recheio, aquecer o óleo de
soja  em uma panela e refogar a cebola. Juntar o brócolis, o tomate, o molho de tomate e o
sal,  deixando cozinhar. Para a montagem,  espalhar metade do purê em um refratário ou
assadeira, espalhar o recheio de brócolis e cobrir com o restante do purê. Levar ao forno
preaquecido. Servir quente.



129. Empadão de carne ou de frango

Massa:
Farinha de trigo;
Óleo de soja;
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Ovos;
Óleo para untar;
Sal a gosto.

Recheio:
Carne moída ou frango;
Óleo de soja;
Cebola picada;
Alho amassado;
Milho verde;
Ervilha;
Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Refogar a carne no óleo com a cebola, o alho, o milho e a ervilha até amaciar (no caso do
frango, precisa ser desfiado depois de cozido). Temperar com sal. Reservar.
Bater todos os ingredientes da massa até incorporar. Despejar metade em uma forma untada,
espalhar o refogado e cobrir com a massa restante. Levar ao forno médio, pré-aquecido, por
30 minutos ou até assar bem.

130. Empadão de Legumes

Massa:
Farinha de trigo;
Óleo de soja;
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Ovos;
Óleo para untar;
Sal a gosto.

Recheio:
Legumes  disponíveis  na  escola:  vagem,  cenoura,  chuchu,  suqueti,  couve-flor,  espinafre,
brócolis....;
Óleo de soja;
Cebola picada;
Alho amassado;
Milho verde;
Ervilha;
Sal a gosto.



Modo de Preparo:
Lavar, descascar e picar os legumes em cubinhos conforme o tipo e refogá-los no óleo com
a cebola, o alho, o milho e a ervilha. Temperar com sal. Reservar.
Bater todos os ingredientes da massa até incorporar. Despejar metade em uma forma untada,
espalhar o refogado e cobrir com a massa restante. Levar ao forno médio, pré-aquecido, por
30 minutos ou até assar bem.

131. Empadão de Tomate com Queijo 
Massa:
Farinha de trigo;
Óleo de soja;
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Ovos;
Óleo para untar;
Sal a gosto.

Recheio:
Queijo fatiado;
Óleo de soja;
Cebola picada;
Alho amassado;
Tomate picado;
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Bater todos os ingredientes da massa até incorporar. Despejar metade em uma forma untada,
espalhar o refogado e cobrir com a massa restante. Levar ao forno médio, pré-aquecido, por
30 minutos ou até assar bem.
Para o recheio, refogar a cebola e o alho. Temperar com sal. Desligar o fogo e acrescentar o
tomate e o queijo picados, misturando tudo muito bem.

132. Empadão de Queijo
Ingredientes da Massa:
Farinha de trigo;
Óleo de soja;
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Ovos;
Óleo para untar;
Sal a gosto.

Ingredientes do Recheio:
Óleo de soja;
Cebola picada;
Alho amassado;
Queijo fatiado;
Sal a gosto.



Modo de Preparo:
Lavar, descascar, picar e refogar no óleo a cebola e o alho. Temperar com sal. Reservar.
Bater todos os ingredientes da massa até incorporar e juntar o refogado. Despejar em uma
forma untada e levar ao forno médio, pré-aquecido, por 30 minutos ou até assar bem.

133. Empadão de Queijo com Legumes

Massa:
Farinha de trigo;
Óleo de soja;
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Ovos;
Óleo para untar;
Sal a gosto.

Recheio:
Legumes  disponíveis  na  escola:  vagem,  cenoura,  chuchu,  suqueti,  couve-flor,  espinafre,
brócolis....;
Óleo de soja;
Cebola picada;
Alho amassado;
Queijo fatiado;
Milho verde;
Ervilha;
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Lavar, descascar e picar os legumes em cubinhos conforme o tipo e refogá-los no óleo com
a cebola, o alho, o milho e a ervilha. Temperar com sal. Reservar.
Bater todos os ingredientes da massa até incorporar. Despejar metade em uma forma untada,
espalhar o refogado e cobrir com a massa restante. Levar ao forno médio, pré-aquecido, por
30 minutos ou até assar bem.

134. Enrolado de Repolho

Ingredientes:
Folhas de repolho;
Queijo picado;
Molho de tomate (vide receita).

Modo de Preparo:
Preparar o molho de tomate e reservar. Higienizar as folhas de repolho, cortar em pedaços
grandes e rechear com o queijo. Pode ser acrescentado orégano. Pode ser enrolado como
uma panqueca ou então fechar como uma trouxinha, usando palitos para auxiliar (em ambos
os casos). Colocar no molho para cozinhar.



135. Ensopadinho de batata com iscas

Ingredientes: 
Tomate;
Cebola;
Carne em iscas (pode ser substituída por carne moída);
Batata;
Óleo de soja;
Receita de molho de tomate;
Sal. 

Modo de Preparo: 
Em uma panela,  colocar  o óleo e refogar a carne.  Quando estiver  corada,  acrescentar  a
cebola e deixar fritar. Em seguida, adicionar a batata, previamente descascada e cortada em
pedaços  pequenos,  o  tomate,  o  molho  de  tomate,  o  sal  e  um  pouco  de  água  e  deixar
cozinhar, deixando molho consistente

136. Ensopadinho de Iscas com Batata e Cenoura

Ingredientes:
Batatas;
Iscas Bovinas;
Cenoura;
Cebola;
Alho;
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Lavar e descascar as batatas. Cortar em cubinhos pequenos. Reservar em uma tigela com
água. Lavar bem as cenouras e cortar em cubinhos pequenos - não é necessário descascar.
Reservar. Descascar a cebola e o alho e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em
uma panela, aquecer o óleo e fritar a carne, até que fique dourada. Acrescentar a cebola e o
alho e sal a gosto. Acrescentar água no cozimento. Acrescentar as cenouras e as batatas até
que fiquem cozidas e macias. Acrescentar água conforme a necessidade para que o caldo
não seque. Servir em seguida.

137. Escondidinho de Carne Moída

Purê de batata

Ingredientes:
Batata inglesa;
Leite;
Óleo;
Sal a gosto.



Modo de Preparo:
Descascar as batatas e cortá-las. Colocar em uma panela com água e sal para cozinhar. Se
preferir, pode-se cozinhá-las com casca e descascá-las depois. Amassar as batatas, com o
auxílio de um espremedor, fazendo um purê. Adicionar o leite e o óleo para dar o ponto.
Mexer até que fique uma mistura macia e homogênea. Corrigir o sal.

Recheio de Carne

Ingredientes:
Carne moída;
Receita de molho de tomate;
Água;
Cebola;
Alho;
Tempero verde;
Óleo de soja;
Sal.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho, e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela
grande, aquecer o óleo e fritar a carne moída até que fique corada. Acrescentar a cebola e o
alho. Misturar bem e acrescentar o molho de tomate e a água. Deixar ferver. Verificar o
sabor e colocar o sal.  Se necessário, acrescentar  um pouco de água para fazer o molho.
Deixar em fogo médio até que a carne esteja cozido. Acrescentar o tempero verde quando a
carne já estiver pronta. Reservar.

Montagem:

Colocar, em uma forma funda, uma camada de purê, depois uma camada de molho de carne.
Repetir  mais  uma  camada  de  cada  e  cobrir  com  queijo  ralado.  Levar  ao  forno  por
aproximadamente 20 minutos, ou até gratinar.

138. Escondidinho de Frango

Ingredientes:
300g de peito de frango cozido e desfiado;
Receita de molho de tomate;
8ml de óleo de soja;
80g de cebola;
0,1g de alho;
0,1g de orégano;
5g de sal;
150g de queijo;
80g de ervilha em conserva;
80g de milho verde;
Receita de molho branco;
100g de legumes disponíveis na escola.



Modo de Preparo:
Descascar e picar a cebola e o alho e refogá-los junto ao orégano e ao frango até dourar.
Juntar  o molho de tomate e um pouco de água.  Deixar ferver até obter  um molho bem
consistente. Reservar. 
Preparar a receita de molho branco e reservar.
Descascar e refogar os legumes até ficarem macios  e sem nenhum caldo. Acrescentar  o
milho e a ervilha em conserva e misturar bem.

Montagem:
Num refratário, colocar o refogado de legumes, cobrir com o molho de frango, acrescentar
por cima o molho branco e por fim, colocar uma camada de queijo fatiado e levar ao forno
para gratinar.

139. Espinafre com Ovos

Ingredientes:
150g de espinafre;
80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
3 ovos;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Lavar bem o espinafre, despencá-lo e retirar os talos mais grossos. Reservar. Descascar e
picar a cebola. Refogar o espinafre e a cebola até murcharem. À parte, bater os ovos e o sal
e acrescentá-los ao refogado até cozinharem bem.

140. Espinafre Refogado

Ingredientes:
Espinafre;
Água;
Cebola;
Óleo de soja;
Sal.

Modo de Preparo:
Lavar bem o espinafre, despencá-lo e retirar os talos mais grossos. Reservar. Descascar a
cebola e cortar  em pedaços bem pequenos.  Reservar.  Em uma panela,  aquecer o óleo e
refogar a cebola. Acrescentar o espinafre e refogar. Se necessário, acrescentar um pouco de
água. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Cozinhar somente o tempo necessário para que
as  folhas  do  espinafre  estejam cozidas,  evitando  o  cozimento  excessivo.  Acrescentar  o
queijo ralado momentos antes de desligar o fogo.



141. Estrelinhas de Milho

Ingredientes:
Milho;
Ovo;
Leite morno;
Açúcar;
Óleo;
Farinha de trigo;
Fermento em pó.

Modo de Preparo:
Em um liquidificador, bater o milho com os ovos, o leite, o açúcar e o óleo. Misturar o
creme  retirado  do  liquidificador  com  a  farinha  e  o  fermento.  Quando  a  massa  estiver
homogênea, com o auxílio de uma colher, fazer pequenos bolinhos colocando-os em uma
assadeira untada. Levar ao forno por 30 minutos, aproximadamente

142. Farofa
Ingredientes:
Óleo de soja,
Cebola,
Tempero verde,
Alho amassado (opcional),
Vegetais,
Farinha de mandioca,
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Em uma panela, aquecer o óleo e refogar a cebola e o alho. Acrescentar os vegetais (utilizar
os que estiverem a disposição na Escola, por exemplo, cenoura, batata, milho, pimentão,
vagem...).  Adicionar,  aos poucos,  a farinha de mandioca e continuar mexendo, até obter
uma  farofa.  Acrescentar  o  sal  e  o  tempero  verde,  servindo  a  seguir.  OBS:  pode  ser
acrescentado também ovo cozido picado.

143. Farofa de Carne

Ingredientes:
Iscas de carne bovina;
Óleo de soja;
Cebola;
Alho;
Temperos verdes;
Sal;
Farinha de mandioca.



Modo de Preparo:
Em uma panela, aquecer o óleo e fritar a carne até ficar corada. Acrescentar a cebola e o

alho picados e deixar refogar. Quando estivar cozido, acrescentar a farinha de mandioca aos
poucos, mexendo sempre para não grudar. Adicionar o sal. Deixar a farinha corar. Quando
estiver pronto, acrescentar os temperos verdes e servir.

144. Farofa de Carne com Espinafre

Ingredientes:
Iscas de carne bovina;
Óleo de soja;
Cebola;
Alho;
Temperos verdes;
Sal;
Espinafre picado;
Farinha de mandioca.

Modo de Preparo:
Em uma panela, aquecer o óleo e fritar a carne até ficar corada. Acrescentar a cebola e o
alho picados e deixar refogar. Quando estivar cozido, acrescentar a farinha de mandioca e o
espinafre, mexendo sempre para não grudar.  Adicionar o sal.  Deixar a farinha corar e o
espinafre murchar. Quando estiver pronto, acrescentar os temperos verdes e servir.

145. Farofa de Carne com Legumes

Ingredientes: 
Farinha de Mandioca;
Iscas de carne bovina;
Óleo de soja;
Cebola;
Tempero verde;
Legumes disponíveis;
Sal.

Modo de Preparo: 
Em uma panela,  aquecer  o  óleo e  fritar  a  carne  até  ficar  corada.  Adicionar  a  cebola e
aguardar refogar. Em seguida, acrescentar os vegetais e a farinha de mandioca. Mexer bem
até  a farinha tostar,  cuidando para  não grudar  no fundo.  Colocar  o  sal.  Quando estiver
pronta, salpicar os temperos.  Servir em seguida. Se a escola possuir uma sobra de carne
também poderá acrescentar a este preparo, logo após a cebola.



146. Farofa de Frango

Ingredientes:
Coxa e sobrecoxa ou peito de frango sem pele picados ou desfiados;
Óleo de soja;
Cebola;
Alho;
Temperos verdes;
Sal;
Farinha de mandioca.

Modo de Preparo:
Em uma panela, aquecer o óleo e fritar o frango até ficar corado. Acrescentar a cebola e o
alho picados e deixar refogar. Quando estivar cozido, acrescentar a farinha de mandioca aos
poucos, mexendo sempre para não grudar. Adicionar o sal. Deixar a farinha corar. Quando
estiver pronto, acrescentar os temperos verdes e servir.

147. Farofa de milho
Ingredientes:
Óleo de soja,
Cebola,
Tempero verde,
Alho amassado (opcional),
Milho;
Farinha de mandioca,
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Em uma panela, aquecer o óleo e refogar a cebola e o alho. Acrescentar o milho. Adicionar,
aos poucos, a farinha de mandioca e continuar mexendo, até obter uma farofa. Acrescentar o
sal e o tempero verde, servindo a seguir.

148. Farofa Rica

Ingredientes: 
Farinha de Mandioca;
Ovo cozido e picado;
Vegetais picados;
Óleo de soja;
Cebola;
Tempero Verde;
Sal.



Modo de Preparo: 
Em uma frigideira, colocar o óleo e refogar a cebola. Acrescentar os vegetais e em seguida a
farinha de mandioca. Mexer bem até a farinha tostar, cuidando para não grudar no fundo.
Colocar  o sal.  Quando estiver pronta,  misturar  o ovo e salpicar os temperos.  Servir  em
seguida. Se a escola possuir uma sobra de carne também poderá acrescentar a este preparo,
logo após a cebola.

149. Feijão

Ingredientes:
200g de feijão;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Escolher o feijão, deixá-lo de molho por aproximadamente 1 hora. Colocar na panela para
ferver com água. À parte, descascar e cortar a cebola e o alho em pedaços bem pequenos e
refogá-los.  Quando  o  feijão  começar  a  ferver,  acrescentar  o  refogado  e  o  sal.  Deixar
cozinhar até que o grão fique macio e o caldo consistente, acrescentar o tempero verde e
servir.  Para engrossar o caldo pode-se retirar parte dos grãos cozidos, amassá-los com o
auxílio de uma escumadeira e devolvê-los na panela, mexendo bem.

150. Feijão Carioca

Ingredientes:
200g de feijão carioca;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Escolher o feijão, deixá-lo de molho por aproximadamente 1 hora. Colocar na panela para
ferver com água. À parte, descascar e cortar a cebola e o alho em pedaços bem pequenos e
refogá-los.  Quando  o  feijão  começar  a  ferver,  acrescentar  o  refogado  e  o  sal.  Deixar
cozinhar até que o grão fique macio e o caldo consistente, acrescentar o tempero verde e
servir.  Para engrossar o caldo pode-se retirar parte dos grãos cozidos, amassá-los com o
auxílio de uma escumadeira e devolvê-los na panela, mexendo bem.



151. Feijão Vermelho

Ingredientes:
200g de feijão vermelho;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Escolher o feijão, deixá-lo de molho por aproximadamente 1 hora. Colocar na panela para
ferver com água. À parte, descascar e cortar a cebola e o alho em pedaços bem pequenos e
refogá-los.  Quando  o  feijão  começar  a  ferver,  acrescentar  o  refogado  e  o  sal.  Deixar
cozinhar até que o grão fique macio e o caldo consistente, acrescentar o tempero verde e
servir.  Para engrossar o caldo pode-se retirar parte dos grãos cozidos, amassá-los com o
auxílio de uma escumadeira e devolvê-los na panela, mexendo bem.

152. Fígado acebolado

Ingredientes:
450g de fígado bovino;
5ml de óleo de soja;
3g de sal;
70g de cebola;
2g de alho.
Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho. Cortar o alho em pedaços bem pequenos e a cebola, em rodelas
grandes e reservar. Fazer pequenos bifes ou iscas com a carne de fígado, temperar com sal e
alho e grelhar até que fiquem dourados e bem cozidos. Misturar a cebola e refogar bem por
alguns minutos.

153. Fígado à Dorê

Ingredientes:
Fígado bovino;
Óleo de soja;
Alho;
Ovos;
Farinha de trigo;
Sal.

Modo de Preparo:
Descascar o alho e triturá-lo com o auxílio de uma faca. Misturar ao sal. Reservar.
Preparar a carne de fígado, cortando em bifes de 50g (pequenos). Temperar com a mistura
de alho e sal. Reservar. Em um recipiente, bater os ovos e acrescentar um pouco de sal.



Colocar  a  farinha em um prato.  Reservar.  Colocar  o  óleo  em uma frigideira  ou panela
grande para aquecer. Mergulhar cada bife nos ovos batidos e, depois, passar na farinha de
trigo. Fritar em óleo quente até que toda a carne esteja cozida e a cobertura, corada.

154. Filé de Frango Enrolado com Frios

Ingredientes:
Peito de frango cortado em bifes finos;
Sal;
Orégano;
Presunto;
Queijo;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:
Depois de cortar os bifes, temperar com sal e orégano. Reservar. Picar o presunto e o queijo
e misturar. Colocar esta mistura no meio dos bifes e enrolar. Usar uma linha ou um palito
para prender, tendo o cuidado de retirar antes de servir. Em uma panela, aquecer o óleo e
grelhar os bifes lentamente, para que fiquem bem cozidos. Esta preparação também pode ser
assada.

155. Filé de Peixe à Escabeche

Ingredientes:
Filé de Peixe Anjo;
Sal a gosto;
Cebola;
Pimentão;
Tomate;
Óleo.

Modo de Preparo:
Cortar em rodelas finas a cebola, o pimentão e o tomate. Reservar. Temperar os filés de anjo
com sal. Adicionar um fio de óleo no fundo de uma panela. Colocar uma cama da de peixe,
uma de tomate, pimentão e cebola e intercalar. Levar ao fogo. Adicionar um pouco de água
quente e monitorar até que o peixe esteja cozido. Servir em seguida.

156. Filé de Peixe ao Molho Branco

Ingredientes:
Filé de peixe (anjo);
Alho;
Molho branco (vide receita);
Sal a gosto.



Modo de Preparo:
Temperar o peixe com o alho e o sal.  Distribuir  em formas e cobrir  com bastante

molho branco. Levar ao forno até que o peixe esteja cozido. Servir em seguida.

157. Filé de Peixe Gratinado

Ingredientes:
Filé de peixe (anjo);
Alho;
Molho branco (vide receita);
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Temperar o peixe com o alho e o sal. Distribuir em formas e cobrir com bastante molho
branco. Levar ao forno até que o peixe esteja cozido. Servir em seguida.

158. Filé Suíno de Caçarola

Ingredientes:
400g de filé suíno;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
8g de tempero verde;
0,1g de orégano.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e picá-los. Cortar a carne em pedaços e refogá-los com o alho e
a cebola até dourarem, acrescentando água aos poucos. Acrescentar o sal e cozinhar até que
a carne esteja cozida e macia, com pouco molho. Desligar o fogo e adicionar o orégano e o
tempero verde picado.

160. Filetes de Carne com Brócolis

Ingredientes:
Óleo de soja;
Alho amassado;
Tempero verde picado;
Iscas bovinas;
Cebola cortada em tiras finas;
Farinha de trigo;
Brócolis;
Cenoura cortada em rodelas.



Modo de Preparo:
 Aquecer o óleo e fritar o alho; juntar a carne e deixe dourar. Acrescentar a cebola e refogar
por alguns minutos. Acrescentar o tempero verde, a farinha de trigo e um pouco de água e
aquecer até obter um molho brilhante. Misturar a cenoura e quando estiver quase cozida,
colocar o brócolis.

159. Flocos com Leite

Ingredientes:
250g de flocos de milho;
140g de leite em pó.

Modo de Preparo:
Diluir o leite em pó em água fervida. Servir nas cremeiras, acrescentando os flocos somente
na hora de servir, para que fique bem crocante.

160. Frango Assado

Ingredientes:
Coxa e sobrecoxa de frango;
Alho;
Orégano;
Tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:
Descascar o alho e triturá-lo com o auxílio de uma faca. Misturar ao sal e o tempero verde.
Reservar. Preparar o frango – retirar toda a pele. Temperar o frango com a mistura de alho.
Em uma assadeira grande, dispor os pedaços de frango e levar ao forno em temperatura
média até que o frango esteja cozido e corado.

161. Frango à Caçadora

Ingredientes:
Coxa e sobrecoxa de frango;
Receita de molho de tomate;
Óleo de soja;
Água;
Cebola;
Tomate;
Alho;
Orégano;
Tempero verde;
Sal.



Modo de Preparo:
Preparar o frango – desossar e retirar a pele. Cortar em cubos. Reservar. Descascar a cebola
e o alho, e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Pelar o tomate e retirar as sementes.
Reservar. Em uma panela grande,  aquecer o óleo e fritar o frango até que fique corado.
Acrescentar a cebola, o alho, o orégano e o tomate. Misturar bem e acrescentar o molho de
tomate e a água. Verificar o sabor e colocar o sal. Se necessário, acrescentar água para fazer
o molho. Deixar em fogo médio até que o frango esteja cozido. Acrescentar o tempero verde
no momento de servir.

162. Frango à Fubá

Ingredientes:
Coxa e Sobrecoxa;
Alho;
Sal a Gosto;
Farinha de milho;
Óleo para untar.

Modo de Preparo:
Proceder  a retirada da pele do frango.  Descascar o alho,  cortar  em pequenos pedaços e
temperar o frango, juntamente como sal. Em um prato, colocar a farinha de milho e empanar
os pedaços de frango. Distribuir o frango em forma untada e levar para assar.

163. Frango à Sevilha

Ingredientes:
300g de peito de frango cozido e desfiado;
Receita de molho de tomate;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
80g de cebola;
0,1g de alho;
0,1g de orégano;
150g de queijo;
80g de ervilha;
Receita de molho branco;
Receita de purê de batata.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho, cortá-los em cubinhos e refogá-los. Acrescentar o frango, o
molho  de  tomate,  as  ervilhas  e  água,  se  necessário,  pois  o  molho  deverá  ficar  bem
consistente. Reservar.  À parte, preparar a receita de molho branco e a de purê de batata
separadamente.



Montagem:
Num refratário, colocar uma camada fina de purê de batata, uma de molho de frango, outra
de purê de batata, mais uma de molho de frango, cobrir com o molho branco, acrescentar
uma camada de queijo e levar ao forno para gratinar.

164. Frango à Xadrez

Ingredientes: 
600g de peito de frango;
30g de tomate;
50g de brócolis;
50g de cenoura;
80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
Receita de molho de tomate;
0,2g de pimentão;
5g de sal;
0,1g de alho. 

Modo de Preparo:
Retirar a pele e cortar o frango em cubos. Temperá-lo com sal, tempero verde e alho. Levar
ao  fogo  para  refogar  até  ficar  dourado  e  macio.  Acrescentar  a  cebola,  o  pimentão  e  a
cenoura cortados em cubos grandes,  deixando cozinhar. Quando estiverem quase cozido,
acrescentar o brócolis picado e o tomate cortado em cubos grandes. Por fim, adicionar o
molho de tomate e deixar ferver bastante, até obter um molho consistente. 

165. Frango ao Molho
Ingredientes:
1,1Kg de coxa e sobrecoxa de frango ou peito de frango;
Receita de molho de tomate;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
80g de cebola;
0,1g de alho;
0,1g de orégano;
160ml de vinagre;
8g de tempero verde.

Modo de Preparo:
Retirar  totalmente a pele do frango e cortá-lo em pedaços menores.  Descascar e picar a
cebola e o alho e reservar. Refogar o frango até que fique corado e acrescentar a cebola e o
alho para dourarem também. Adicionar o molho de tomate e cobrir o frango com água. Ao
ferver, acrescentar o vinagre, o sal e o orégano. Cozinhar até que o frango esteja macio e o
molho, consistente. Acrescentar o tempero verde ao servir.



166. Frango ao Molho de Ervilhas

Ingredientes:
1,1Kg de coxa e sobrecoxa de frango ou de peito de frango com osso;
Receita de molho de tomate;
8ml de óleo de soja;
5g de sal;
20g de ervilha em conserva;
80g de cebola;
0,1g de alho;
0,1g de orégano;
160ml de vinagre;
8g de tempero verde.

Modo de Preparo:
Retirar  totalmente a pele do frango e cortá-lo em pedaços menores.  Descascar e picar a
cebola e o alho e reservar. Refogar o frango até que fique corado e acrescentar a cebola e o
alho para dourarem também. Adicionar o molho de tomate e cobrir o frango com água. Ao
ferver, acrescentar o vinagre, o sal e o orégano. Cozinhar até que o frango esteja macio e o
molho, consistente. Acrescentar o tempero verde e as ervilhas em conservas escorridas e
servir.

167. Frango de Casaca

Ingredientes:
1,1Kg de coxa e sobrecoxa;
0,1g de alho;
5g de sal;
20g de farinha de rosca, ou de trigo ou de mandioca;
4ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Retirar a pele e cortar o frango em pedaços. Reservar. Descascar e picar o alho e temperar o
frango, com o sal. Em um prato, colocar a farinha de rosca ou de trigo ou de mandioca e
empanar os pedaços de frango. Distribuir o frango em forma untada e levar para assar.

168. Frango na Panela

Ingredientes:
Frango;
Cebola;
Alho;
Óleo de soja;
Temperos verdes
Sal.



Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela
grande, aquecer o óleo e fritar os pedaços de frango, até que fiquem douradas. Acrescentar a
cebola e o alho. Deixar a carne cozinhar um pouco. Acrescentar um pouco de água. Quando
começar  a  ferver,  baixar  o  fogo.  Acompanhar  o  cozimento  e  ir  acrescentando  água  se
necessário. Mexer de vez em quando. Verificar o sabor e acrescentar o sal e os temperos
verdes. Cozinhar até que a carne esteja cozida e macia.

169. Fricassê de Frango

Ingredientes:
Coxa e sobrecoxa de frango;
Receita molho de tomate;
Óleo de soja;
Água;
Cebola;
Alho;
Orégano;
Sal;
Molho branco.

Modo de Preparo:
Preparar o frango – desossar e retirar a pele. Cortar em iscas. Reservar. Descascar a cebola e
o alho, e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela grande, aquecer o óleo
e fritar o frango até que fique corado. Acrescentar a cebola, o alho e o orégano. Misturar
bem e  acrescentar  o  molho  de  tomate  e  a  água.  Verificar  o  sabor  e  colocar  o  sal.  Se
necessário,  acrescentar  água para fazer o molho.  Quando o frango estiver  quase cozido,
acrescentar o molho branco. Verificar o tempero. Deixar em fogo médio até que o frango
esteja cozido.

170. Grôstoli

Ingredientes:
Farinha de trigo até dar o ponto;
Açúcar;
Sal;
Leite em pó;
Fermento químico para bolo (pó);
Ovos;
Óleo de soja;
Canela em pó.

Modo de Preparo:
Misturar tudo até obter uma massa lisa. Sovar bem. Deixar descansar por 2 horas. Sovar
novamente e abrir a massa cilindro e cortar em tiras de 10cm de altura por 4cm de largura.
Faça um corte ao comprido, bem no meio, e vire a massa por dentro dele. Leve para fritar
em óleo quente. Escorra em papel absorvente e polvilhe com açúcar e canela em pó.



171. Guisado ao Molho

Ingredientes:
300g de carne moída cozida;
8ml de óleo de soja;
Receita molho de tomate;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar e picar a cebola e o alho e refogá-los até que fiquem dourados. Acrescentar o
molho de tomate, a carne moída e o volume de água desejado. Acompanhar o cozimento e
mexer de vez em quando. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Se necessário, acrescentar
um pouco de água ou sal. Colocar o tempero verde ao servir.

172. Guisado à Zás-tráz

Ingredientes:
300g de carne moída cozida;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8g de tempero verde;
5g de sal.
1 ovos;
80g de milho;
8ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Descascar e picar a cebola e o alho e levar para refogar. Acrescentar a carne moída e o sal.
À parte, cozinhar os ovos em água, descascá-los, picá-los e acrescentar ao refogado com o
milho verde escorrido e o tempero verde.

173. Guisado Colorido

Ingredientes: 
30g de tomate;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8g de tempero verde;
5g de sal.
100g de legumes disponíveis;
300g de carne moída cozida e congelada;
8ml de óleo de soja.
 



Modo de Preparo: 
Lavar, descascar e cortar em cubinhos os legumes, a cebola e o tomate. Reservar. Refogar o
alho e a cebola numa panela até ficarem cozidos. Em seguida, acrescentar o restante dos
legumes e deixar cozinhar. Acrescentar o sal, a carne moída e  um pouco de água, mexendo
bem para não grudar. Salpicar tempero verde ao desligar o fogo.

174. G  uisado com Batata

Ingredientes:
300g de carne moída cozida congelada;
600g de batata inglesa;
Receita de molho de tomate;
30g de tomate;
80g de cebola;
0,1g de alho;
5g de sal;
8ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Descascar e cortar em pedaços a cebola, a batata, o tomate e o alho. Reservar, mantendo as
batatas em água para não escurecerem. Refogar a cebola e o alho até ficarem dourados.
Adicionar o tomate picado, o molho de tomate, o guisado e o volume de água desejado para
fazer o molho.  Acrescentar a batata e deixar cozinhar até que a carne e a batata fiquem
macias. Acrescentar o tempero verde picado ao servir.

175. Guisado com Batata e Ervilha

Ingredientes:
Receita de Guisado com Batata;
Ervilha.

Modo de Preparo:
Proceder  a  preparação  conforme  a  receita.  Acrescentar  as  ervilhas  à  panela  quando  as
batatas estiverem quase cozidas.

176. Guisado com Molho
Ingredientes:
Carne moída;
Óleo de soja;
Receita de molho de tomate;
Água;
Cebola;
Alho;
Tempero verde;
Sal.



Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela
grande, aquecer o óleo e fritar a carne, até que fique dourada. Acrescentar a cebola e o alho.
Acrescentar o molho de tomate e o volume de água desejado. Acompanhar o cozimento e
mexer de vez em quando. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Se necessário, acrescentar
um pouco de água ou sal.  Cozinhar até que a carne e esteja totalmente cozida e macia.
Colocar o tempero verde em cima quando for servir.

177. Guisado com Molho e Cenoura

Ingredientes:
Receita de Guisado com Batata;
Cenoura.

Modo de Preparo:
Seguir a mesma receita do guisado com batata, substituindo a batata pela cenoura.

178. Guisado com Molho e Ervilhas

Ingredientes;
Receita de guisado;
Ervilha.

Modo de preparo:
Seguir a mesma receita do guisado, e acrescentar as ervilhas.

179. Guisado com Tempero Verde

Ingredientes:
300g de carne moída cozida e congelada;
80g de cebola;
0,1g de alho;
5g de sal;
8ml de óleo de soja.
8g de tempero verde.

Modo de Preparo:
Descascar e picar a cebola e o alho. Refogá-los até dourarem, acrescentando o sal e a carne
moída. Refogar até a carne aquecer e ficar sequinha. Salpicar o tempero verde ao servir.

180. Guisado com Vagem
Ingredientes:
Carne moída;
Óleo de soja;
Receita molho de tomate;
Água;



Vagem;
Cebola;
Alho;
Tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:
Lavar as vagens e cortá-las em pedacinhos. Reservar. Descascar a cebola e o alho e cortar
em pedaços bem pequenos. Em uma panela grande, aquecer o óleo e fritar a carne, até que
fique dourada. Acrescentar a cebola e o alho e deixar dourar. Acrescentar o molho de tomate
e o volume de água desejado.  Quando começar  a ferver e a carne estiver quase cozida,
acrescentar as vagens. Acompanhar o cozimento e mexer de vez em quando. Verificar o
sabor e acrescentar o sal. Deixar ferver. Se necessário, acrescentar um pouco de água ou sal.
Cozinhar  até  que  a  carne  e  as  vagens  estejam totalmente  cozidas  e  macias.  Colocar  o
tempero verde em cima quando for servir.

181. Hambúrguer
Ingredientes:
250g de pão;
15g de alface;
100g de tomate;
Receita de hambúrguer- bife;
150g de queijo mussarela.

Montagem:
Cortar  os pães ao meio,  e colocar  o hambúrguer,  o queijo  fatiado,  a alface e o tomate.
Fechar o pão e servir em pratinhos individuais.

182. Hambúrguer à Napolitana

Ingredientes:
Bife de Hambúrguer de Carne Moída (vide receita);
Tomate em Rodelas;
Orégano.

Modo de Preparo:

Preparar o Bife de Hambúrguer conforme a receita e quando pronto, adicionar uma
rodela de tomate e salpicar orégano por cima. Servir imediatamente.

183. Hambúrguer com Queijo

Ingredientes:

Bife de Hambúrguer de Carne Moída (vide receita);
Queijo Mussarela.



Modo de Preparo:

Preparar o Bife de Hambúrguer  conforme a receita e quando pronto,  adicionar um
pedaço de queijo fatiado por cima, aguardar que derreta e servir imediatamente.

184. Hot-dog de Guisado

Ingredientes:
10 unidades de pão bisnaguinha;
receita de guisado com tempero verde;
60g de milho.

Modo de preparo:
Preparar a receita de guisado, acrescentar o milho e rechear os pães.

185. Iogurte
Ingredientes:
160ml de bebida láctea.

Modo de Preparo:
Dispor a bebida láctea nas canecas e servi-la gelada.

186. Iscas ao Molho

Ingredientes:
Iscas de carne;
Óleo de soja;
Receita molho de tomate;
Água;
Cebola;
Alho;
Orégano;
Sal.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e cortar em pedaços bem pequenos. Em uma panela grande,
aquecer  o  óleo  e  fritar  a  carne,  até  que  fique  dourada.  Acrescentar  a  cebola  e  o  alho.
Acrescentar o molho de tomate e o volume de água desejado. Quando começar a ferver,
baixar o fogo. Acompanhar o cozimento e mexer de vez em quando. Verificar o sabor e
acrescentar o sal. Se necessário, acrescentar um pouco de água ou sal. Cozinhar até que a
carne esteja totalmente cozida e macia, mas não deixar que fique cozida demais e o molho
seque.



187. Iscas ao Molho Ferrugem

Ingredientes:
Iscas de carne (preparadas a partir da carne em peças);
Óleo de soja;
Cenoura ralada;
Açúcar;
Tomate;
Tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:
Temperar as iscas com sal e levá-los ao fogo numa panela pré-aquecida e untada com

óleo. Deixar cozinhar até dourarem e em seguida, retirar da panela e reservar numa vasilha.
Adicionar a cenoura e o tomate à panela onde estavam os bifes com um pouco de água para
não queimar e formar o molho ferrugem através do desprendimento das crostas de carne que
ficaram no fundo da panela e dos legumes.  Deixar ferver até cozinhar  bem a cenoura e
liquidificar em seguida, acrescentando-o sobre as iscas. Reaquecer e salpicar tempero verde
antes de servir.

188. Iscas bovinas à juliana

Ingredientes:
500g de carne de patinho;
70g de cebola;
2g de alho;
3g de sal;
5 ml de óleo de soja;
5g de tempero verde;
100g de cenoura;
150g de chuchu;
150g de batata inglesa.
Modo de preparo: 
Preparar uma receita de “Iscas Bovinas Grelhadas com Tempero Verde”. Descascar e cortar
os legumes em tiras,  colocar  para cozinhar  em água quente  com sal.  Quando estiverem
cozidos acrescentar as iscas bovinas e servir quente.

189. Iscas Bovinas Grelhadas com Tempero Verde

Ingredientes:
500g de carne bovina congelada;
80g de cebola;
0,1g de alho;
5g de sal;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde.



Modo de Preparo:
Descascar e cortar o alho e a cebola em pedaços pequenos e reservar. Cortar a carne em tiras
e temperá-la com o alho picado e sal. Refogar as iscas e a cebola até que fiquem douradas e
sequinhas e acrescentar o tempero verde antes de servir.

190. Iscas de fígado à jardineira

Ingredientes:
100g de cenoura;
50g de milho;
100g de chuchu;
receita de fígado acebolado.

Modo de preparo:
Preparar  uma  receita  de  fígado acebolado,  cortando  esta  carne  em iscas.  Acrescentar  a
cenoura e o chuchu descascados, cortados em tiras e cozidos separadamente em água e sal.
Colocar também o milho e servir quente.

191. Iscas de Fígado Grelhadas com Tempero Verde

Ingredientes:
500g de fígado bovino congelado;
8g de tempero verde;
80g de cebola;
0,1g de alho;
5g de sal;
8ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Descascar e cortar o alho e a cebola em pedaços pequenos e reservar. Cortar o fígado em
tiras e temperá-lo com o alho picado e sal.  Refogar o fígado e a cebola até que fiquem
dourados e sequinhos e acrescentar o tempero verde antes de servir.

192. Iscas de Peito de Frango Grelhadas

Ingredientes:
Peito de frango cortado em iscas;
Sal;
Orégano;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:
Depois de cortar as iscas, temperar com sal. Em uma panela, aquecer o óleo e grelhar

as iscas colocando o orégano no final.



193. Jardineira de Legumes

Ingredientes:
700g de legumes disponíveis;
0,1g de orégano;
80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Lavar bem os legumes, descascá-los ou retirar as aparas conforme necessário. E cortá-los
em tiras, cubos ou rodelas. Reservar. Descascar a cebola e o alho e cortá-los em pedaços
bem pequenos. Refogar os legumes com a cebola, o sal e o orégano e deixar cozinhar até
que os legumes fiquem macios livres de água no fundo da panela.

194. Lasanha à bolonhesa

Massa

Ingredientes:
Farinha de trigo;
Ovos;
Sal.

Modo de Preparo:
Misturar todos os ingredientes e esticar no cilindro elétrico ou com o auxílio de um rolo.
Não é preciso pré- cozer a massa. Reservar.

Recheio de Carne

Ingredientes:
Carne moída;
Receita de molho de tomate;
Água;
Cebola;
Alho;
Tempero verde;
Óleo de soja;
Sal.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho, e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela
grande, aquecer o óleo e fritar a carne moída até que fique corada. Acrescentar a cebola e o
alho. Misturar bem e acrescentar o molho de tomate e a água. Deixar ferver. Verificar o
sabor e colocar o sal.  Se necessário,  acrescentar  um pouco de água para fazer o molho.
Deixar em fogo médio até que a carne esteja cozido. Acrescentar o tempero verde quando a
carne já estiver pronta. Reservar.



Recheio de Queijo

Ingredientes:
Queijo fatiado.

Montagem:
Colocar, em uma forma funda, uma camada de massa, depois uma camada de molho de
carne, uma camada de queijo, novamente uma camada de massa, uma camada de carne e
assim sucessivamente. Cobrir com o queijo fatiado. Levar ao forno por aproximadamente 25
minutos, ou até que a massa fique cozida e o queijo, gratinado.

195. Lasanha de Frango

Ingredientes:
Receita de massa caseira para lasanha;
Receita de molho branco;
Receita de molho de frango;
150g de queijo fatiado.

Montagem:
Colocar, em uma forma funda, uma camada de massa, depois uma camada de molho de
frango, novamente uma camada de massa, uma camada de molho branco, uma camada de
queijo  e  repetir  as  camadas,  outra  vez,  finalizando  com  o  queijo.  Levar  ao  forno  por
aproximadamente 25 minutos, ou até que a massa fique cozida e o queijo, gratinado.

196. Lasanha Diferente
Ingredientes:
Receita de massa;
Receita de molho branco;
Receita de molho bolonhesa;
150g de queijo;
150g de presunto.

Modo de Preparo:
Preparar  a  massa  conforme  a  receita,  preferencialmente  a  do  tipo  parafuso  e  reservar.
Preparar  separadamente  o  molho  bolonhesa  e  o  molho  branco  conforme  as  respectivas
receitas e reservá-los.  Em um refratário,  colocar  uma camada de massa,  uma de molho
bolonhesa, uma de mortadela, uma de molho branco, uma de queijo e repeti-las novamente.
Levar ao forno para gratinar.

197. Lasanha Diferente de Frango
Ingredientes:
Receita de massa;
Receita de molho branco;
Receita de molho de frango;
150g de queijo;
150g de presunto.



Modo de Preparo:
Preparar  a  massa  conforme  a  receita,  preferencialmente  a  do  tipo  parafuso  e  reservar.
Preparar  separadamente  o  molho  de  frango  e  o  molho  branco  conforme  as  respectivas
receitas e reservá-los. Em um refratário, colocar uma camada de massa, uma de molho de
frango,  uma de presunto,  uma de molho branco,  uma de queijo e repeti-las novamente.
Levar ao forno para gratinar.

198. Leite Achocolatado

Ingredientes:
140g de leite em pó;
90g de achocolatado em pó.

Modo de Preparo:
Diluir o leite em pó em água fervida, conforme as instruções da embalagem e aquecer, se
desejado.  Acrescentar  o  achocolatado  em pó e  mexer  até  dissolvê-lo  completamente  no
leite.

199. Lentilha

Ingredientes:
130g de lentilha;
80g de cebola;
0,1g de alho;
0,1g de óleo de soja;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Escolher a lentilha, lavá-la e colocá-la na panela com água para ferver. Descascar e cortar
em pedacinhos a cebola e o alho, refogá-los e adicioná-los a panela da lentilha quando esta
começar  a ferver.  Acrescentar  o sal  e  deixar  cozinhar até  o grão ficar macio e o caldo
consistente, acrescentando água se necessário. Para engrossar o caldo, pode-se retirar uma
parte dos grãos cozidos, amassá-los com uma escumadeira, colocá-los novamente na panela,
mexer bem e acrescentar tempero verde ao desligar o fogo.

200. Massa de panqueca

Ingredientes:
150g de farinha de trigo;
1 ovo;
40ml de leite em pó;
5g de sal;
20ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Diluir  o leite em pó,  em água fervida,  conforme as instruções da embalagem. Reservar.
Levar ao liquidificador os ovos, o leite e o sal. Bater bem. Ir acrescentando, aos poucos, a



farinha,  até que atinja uma consistência cremosa fina.  Aquecer uma frigideira,  untá-la e
colocar  uma  quantidade  de  massa  suficiente  apenas  para  cobrir  todo  o  fundo.  Deixar
cozinhar  até  dourar  a  massa  e  virá-la  para  cozinhar  do  outro  lado.  Fazer  o  mesmo
procedimento com toda a massa. 

201. Massa à Parisiense

Ingredientes:
Molho branco (vide receita);
Presunto picado;
Queijo fatiado picado;
Ervilha;
Massa parafuso ou gravatinha (vide receita).

Modo de Preparo:
Preparar o molho branco e reservar. Proceder o cozimento da massa conforme a receita,
escorrendo-a  depois  de  pronta.  Reaquecer  o  molho  branco  até  ficar  em  temperatura
agradável,  adicionar  o  presunto,  a  ervilha  e  o  queijo  e  colocar  sobre  a  massa.  Servir
imediatamente.

202. Massa à Primavera

Ingredientes:
Milho;
Ervilha;
Tomate;
Cebola;
Vagem;
Cenoura;
Óleo;
Tempero verde;
Massa parafuso ou gravatinha (vide receita).

Modo de Preparo:
Refogar  todos  os  legumes  picadinhos,  podendo  inclusive  acrescentar  outras  variedades.
Corrigir o sal ao final do cozimento. À parte, proceder o cozimento da massa conforme a
receita, escorrendo-a depois de pronta e adicionando o refogado bem quente por cima e
salpicando tempero verde. Servir imediatamente.

203. Massa ao Molho Branco

Ingredientes:

Molho branco (vide receita);
Massa parafuso ou gravatinha (vide receita).



Modo de Preparo:

Preparar  o  molho  branco  e  reservar.  À  parte,  picar  o  queijo  em  cubinhos  e  reservar.
Proceder  o  cozimento  da  massa  conforme  a  receita,  escorrendo-a  depois  de  pronta.
Reaquecer o molho branco até ficar  em temperatura agradável e colocar sobre a massa.
Servir imediatamente.

204. Massa ao Molho de Ervilhas

Ingredientes:

Molho de tomate (vide receita);
Ervilha;
Massa parafuso ou gravatinha (vide receita).

Modo de Preparo:

Preparar  o  molho  de  tomate,  acrescentar  as  ervilhas  e  reservar.  À  parte,  proceder  o
cozimento da massa  conforme a receita,  escorrendo-a depois  de pronta e adicionando o
molho bem quente por cima. Servir imediatamente.

205. Massa ao Molho de Queijo

Ingredientes:

Molho branco (vide receita);
Queijo fatiado;
Massa parafuso ou gravatinha (vide receita).

Modo de Preparo:

Preparar  o  molho  branco  e  reservar.  À  parte,  picar  o  queijo  em  cubinhos  e  reservar.
Proceder  o  cozimento  da  massa  conforme  a  receita,  escorrendo-a  depois  de  pronta.
Reaquecer o molho branco até ficar em temperatura agradável, adicionar o queijo e colocar
sobre a massa. Servir imediatamente.

206. Massa Caseira para Lasanha

Ingredientes:

400g de farinha de trigo;
3 ovos;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Misturar a farinha de trigo, os ovos e o sal e esticar no cilindro elétrico ou com o auxílio de
um rolo.



207. Massa com brócolis

Ingredientes:
280g de massa;
200g de brócolis;
3g de sal;
5 ml de óleo;
70g de cebola;
2g alho.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho, picar e refogar com um pouco de óleo. Preparar uma receita de
massa. Adicionar o brócolis picado ao refogado, deixar amolecer levemente, pois o ponto
ideal de cozimento é “al dente” e temperar a massa. Pode salpicar tempero verde por cima.

208. Massa com Molho de Legumes e Frango

Ingredientes:
Frango ao Molho (vide receita);
Legumes.

Modo de Preparo:
Preparar o frango ao molho, conforme receituário anterior. Descascar e picar os vegetais
(usar  aqueles  que  estiverem  disponíveis  na  escola  no  dia  do  preparo:  cenoura,  batata,
vagem, milho...).  Acrescentar  os vegetais ao molho e deixar cozinhar. Misturar à massa,
quando esta estiver cozida.

209. Massa Nutritiva

Ingredientes: 
Cenoura;
Abobrinha;
Cebola;
Tempero Verde;
Tomate;
Sal;
Ovo.

Modo de Preparo: 

Colocar  na  panela  o  óleo.  Quando estiver  aquecido,  adicionar  a cebola  picada  e  deixar
refogar.  Em seguida colocar  a abobrinha,  a cenoura  e  o tomate,  todos picados e  deixar
cozinhar. Adicionar os ovos e o sal. Cozinhar a massa e acrescentar na mistura de ovos.
Desligar o fogo, polvilhar o tempero verde e servir em seguida.



210. Milho Cozido
Ingredientes:
5 espigas de milho verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:

Descascar as espigas e retirar bem os “cabelinhos”. Cortar pela metade. Em uma panela,
cozinhar em água quente. Quando estiverem cozidas, escorrer a água e acrescentar o sal.

211. Mingau de aveia com fruta

Ingredientes:
120g de leite em pó;
30g de aveia em flocos;
80g de açúcar mascavo;
Fruta (banana, maçã…)

Modo de preparo:

Diluir o leite como recomendado, adicionar a aveia e levar ao fogo médio, mexendo até
atingir o ponto e só então acrescentar o açúcar. Acrescentar a fruta na hora de servir.

212. Mingau de Mamão
Ingredientes:
Mamão;
Suco de laranja;
Açúcar.

Modo de Preparo:

Descascar o mamão, retirar as sementes e liquidificar com o açúcar e um pouco de suco de
laranja (que pode ser substituído por leite). Se a escola tiver farinha láctea, pode acrescentar
também. Servir a seguir. 

213. Mini Almôndegas ao Molho Sugo

Ingredientes:
200g de almôndega cozida congelada;
Receita de molho sugo.

Modo de Preparo:

Preparar o molho sugo conforme receita e acrescentar as almôndegas congeladas no molho
quente, deixando ferver até que descongelem e aqueçam por inteiro.



214. Misto Quente

Ingredientes:
250g de pão de sanduíche;
150g de presunto fatiado;
150g de queijo fatiado;
300g de tomate.

Modo de Preparo:
Cortar os tomates em rodelas. Acrescentar sobre uma fatia de pão uma camada de presunto,
uma de queijo e uma de tomate. Colocar outra fatia de pão para fechar. Untar e prensá-los
sobre uma chapa ou frigideira quente até corar o pão e derreter o queijo. Na impossibilidade,
colocar os pães recheados numa forma e aquecê-los no forno. Cortar em pedaços menores e
servir em pratinhos individuais.

215. Molho à Italiana

Ingredientes:
Carne moída;
Alho;
Cebola;
Tomate;
Receita molho de tomate;
Presunto;
Ovo;
Sal;
Temperos verdes.

Modo de Preparo:

Cozinhar a carne moída com alhos num fio de óleo. Acrescentar a cebola e o tomate picados
e deixar refogar até dourar a cebola. Adicionar o molho de tomate e água, se necessário, e
deixar  ferver  um pouco  até  que fique de  boa  consistência.  À parte,  picar  o  presunto  e
cozinhar, descascar e picar os ovos. Adicionar o molho à massa já cozida, acrescentando o
presunto, os ovos e o tempero verde. Servir.

216. Molho Bolonhesa

Ingredientes:
Receita de guisado ao molho.

Modo de Preparo:
Preparar a receita de guisado ao molho conforme indicado.



217. Molho Branco
Ingredientes:
40g de farinha de trigo;
70g de leite em pó;
80g cebola;
Óleo;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Diluir  o leite em pó,  em água fervida,  conforme as instruções da embalagem. Reservar.
Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Em uma panela, refogar a cebola.
Acrescentar o leite e, aos poucos, a farinha. Mexer sempre. Verificar o sabor e acrescentar o
sal. Se necessário, colocar mais farinha para atingir o ponto.

218. Molho de Atum
Ingredientes:
110g de atum;
Receita de molho de tomate;
80g de cebola;
8g de tempero verde;
8ml de óleo de soja;
5g de sal.
Modo de Preparo:
Escorrer o líquido da lata de atum e reservar. Descascar e picar a cebola e levar para refogar
com o atum até dourarem. Acrescentar o molho de tomate, o sal e cobrir a mistura com
água. Deixar ferver até o molho ficar consistente.

219. Molho de Ervilhas 

Ingredientes:
Receita de molho de tomate;
80g de ervilha em conserva.

Modo de Preparo:
Preparar o molho de tomate conforme indicado e por fim, acrescentar as ervilhas antes de
servir.

220. Molho de Frango
Ingredientes:
30g de tomate;
120g de peito de frango cozido e desfiado;
Receita de molho de tomate;
80g de cebola;
0,1g de alho;
5g de sal;
0,1g de orégano
Cenoura ou beterraba;



Modo de Preparo:
Descascar  a  cebola  e o  alho,  cortá-los em pedaços bem pequenos  e refogá-los  em uma
panela. Retirar a pele dos tomates, cortá-los em cubinhos e acrescentá-los ao refogado, com
o peito de frango. Deixar dourar e juntar o molho de tomate. Adicionar água aos poucos
para ir formando o molho e manter a consistência. Verificar o sabor e acrescentar o sal e a
cenoura deixando ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar tempero verde ao desligar o
fogo. 
 

221. Molho de Iscas Bovinas

Ingredientes:
180g de carne bovina congelada;
8ml de óleo de soja;
Receita de molho de tomate;
80g de cebola;
0,1g de alho;
0,1g de orégano;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho e cortar em cubinhos. Reservar. Cortar a carne em iscas, grelhá-
la com a cebola e o alho até que fiquem dourados. Acrescentar o molho de tomate, o sal e o
volume de água desejado. Cozinhar até que a carne esteja totalmente cozida e macia.

222. Molho de Queijo

Ingredientes:
Receita de molho branco;
90g de queijo fatiado.

Modo de Preparo:

Picar o queijo e reservar. À parte, preparar o molho branco e adicionar o queijo.  Servir
imediatamente. 

223. Molho de Tomate

Ingredientes:

Tomate;
Cebola;
Alho;
Cenoura ou Beterraba;
Sal;
Temperos naturais disponíveis.



Modo de Preparo:
Descascar  a  cebola  e o alho,  cortá-los em pedaços bem pequenos e refogá-los em uma
panela.  Retirar  a  pele  dos  tomates,  cortá-los  em cubinhos  e  acrescentá-los  ao refogado.
Adicionar água aos poucos para ir formando o molho e manter a consistência. Verificar o
sabor e acrescentar o sal e a cenoura ou a beterraba, deixando ferver bem para acentuar o
sabor. Salpicar os temperos ao desligar o fogo. 

224. Molho Primavera

Ingredientes:
20g de milho verde em conserva;
20g de milho ervilha em conserva;
30g de tomate;
80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
60g de legumes disponíveis na escola;
8g de tempero verde;
Óleo.

Modo de Preparo:
Refogar todos os legumes picadinhos até ficarem macios e sequinhos. Desligar o fogo e
acrescentar o tempero verde, o milho verde, a ervilha. Colocar sobre a massa quente.

225. Molho Sugo

Ingredientes:
Receita de molho de tomate.

226. Moranga Caramelada

Ingredientes:

600g de moranga;
1g de cravo-da-índia;
1g de canela em rama;
100g de açúcar.

Modo de Preparo:

Lavar bem a moranga, cortá-la em pedaços e reservar.  Em uma panela, colocar o açúcar e
levar ao fogo para derreter, mexendo sempre para não queimar no fundo. Quando estiver em
ponto  de  calda,  acrescentar  o  cravo,  a  canela,  a  moranga  e  água  até  cobri-las.  Deixar
cozinhar até a água atingir novamente ponto de calda fina e as morangas ficarem douradas e
macias.



227. Moranga com Guisado

Ingredientes:
500g de moranga;
80g de cebola;
300g de carne moída cozida e congelada;
30g de tomate;
8g de tempero verde;
8ml de óleo de soja;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar e cortar a moranga em pedaços e reservar. Descascar e picar a cebola e cortar o
tomate em cubos. Refogar a moranga, o tomate e a cebola até murcharem. Adicionar a carne
moída e acrescentar água se necessário. Cozinhar até que a moranga fique macia e todo o
líquido seja absorvido. Acrescentar o sal, o tempero verde ao desligar o fogo, misturar bem
e servir.

228. Moranga Refogada

Ingredientes:
600g de moranga;
80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
30g de açúcar;
5g de sal.

Modo de Preparo:

Descascar e cortar a moranga em pedaços e reservar. Descascar e picar a cebola. Refogar a
moranga e a cebola, acrescentando água se necessário. Cozinhar até que a moranga fique
macia. Acrescentar o sal e o açúcar ao desligar o fogo, misturar bem e servir.

229. Lasanha à bolonhesa

Massa

Ingredientes:

Farinha de trigo;
Ovos;
Sal.

Modo de Preparo:

Misturar todos os ingredientes e esticar no cilindro elétrico ou com o auxílio de um
rolo. Não é preciso pré-cozinhar a massa. Reservar.



Recheio de Carne

Ingredientes:
Carne moída;
Receita molho de tomate;
Água;
Cebola;
Alho;
Tempero verde;
Óleo de soja;
Sal.

Modo de Preparo:
Descascar a cebola e o alho, e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Em uma panela
grande, aquecer o óleo e fritar a carne moída até que fique corada. Acrescentar a cebola e o
alho. Misturar bem e acrescentar o molho de tomate e a água. Deixar ferver. Verificar o
sabor e colocar o sal.  Se necessário,  acrescentar  um pouco de água para fazer o molho.
Deixar em fogo médio até que a carne esteja cozido. Acrescentar o tempero verde quando a
carne já estiver pronta. Reservar.

Recheio de Queijo

Ingredientes:
Queijo fatiado.

Montagem:
Colocar, em uma forma funda, uma camada de massa, depois uma camada de molho de
carne, uma camada de queijo, novamente uma camada de massa, uma camada de carne e
assim sucessivamente. Cobrir com o queijo fatiado. Levar ao forno por aproximadamente 25
minutos, ou até que a massa fique cozida e o queijo, gratinado.

230. Nhoque de Batatas

Ingredientes:
Receita de purê de Batatas;
Farinha de Trigo;
Ovos;
Óleo;
Água;
Sal.

Modo de Preparo:
Junte a farinha e os ovos ao Purê de batatas, amasse bem. Faça rolinhos da grossura de um
dedo, corte-os em pedacinhos de cerca de 3 cm, polvilhe com farinha de trigo. Leve ao fogo
uma panela grande com água e sal, espere ferver e vá pondo aos poucos os nhoques. À
medida que forem subindo à tona, retire-os com uma escumadeira. Disponha-os em uma
travessa com molho de tomate.



Observação:  A quantidade de farinha de trigo depende da maior ou menor absorção da
batata. Para testar, leve ao fogo uma panelinha com água, espere ferver e ponha um rolinho
de massa para cozinhar. Se não desmanchar, é porque a consistência está boa, se for preciso,
aumente um pouco a farinha.

231. Nhoque de batata com espinafre

Ingredientes:
500g de batata inglesa;
100g de espinafre;
190g de farinha de trigo;
3 ovos;
2g de sal;

Modo de Preparo:
Descascar e cozinhar as batatas, quando estiverem cozidas, deixar esfriar e reservar. Colocar
o espinafre em água fervendo por cinco minutos e escorrer, deixar esfriar. Amassar  as
batatas e o espinafre, que já devem estar bem frios, colocar o sal, os ovos, misturar bem e ir
adicionando a farinha de trigo até atingir o ponto de nhoque. Fazer as bolinhas e colocar em
água fervendo, a medida que forem subindo na água já podem ser retiradas da panela e
colocadas em recipiente para receber o molho e servir. 

1. Nhoque de Batatas com Peito de Frango

Ingredientes:
Nhoque de Batata;
Filés de peito de frango;
Cebolinhas verdes;
Alho;
Molho de tomate;
Molho branco;
Ovos;
Farinha de trigo;
Leite em pó preparado;
Alho;
Sal;
Óleo;

Modo de Preparo:
Tempere os peitos de frango com sal e alho, deixe descansar neste tempero cerca de 15
minutos.  Passe nos ovos batidos com leite, depois na farinha de trigo e frite-os no óleo
quente. Depois de fritos, ponha sobre papel absorvente e conserve-os aquecidos. Depois dos
nhoques cozidos e escorridos, espalhe cebolinhas verdes picadas, acompanhe-os de filés de
frango coberto pelos molhos de tomate e branco. 



232. Omelete de Brócolis com Queijo

Ingredientes:
Ovos;
Brócolis;
Queijo;
Sal.

Modo de Preparo:
Lavar bem o brócolis e cortá-lo em cubinhos. Reservar. Colocar água para aquecer. Quando
começar a ferver, acrescentar o brócolis  e deixar cozinhar.  Separar as gemas das claras.
Bater as claras com auxílio de um batedor e ir acrescentando as gemas. Acrescentar o sal.
Em uma assadeira grande, untada com óleo, coloque metade dos ovos batidos. Coloque o
brócolis  cozido,  picado  e  escorrido  e  cubra-o com o restante  dos  ovos e  com o queijo
picado. Leve ao forno até que o ovo esteja cozido.

233. Omelete de Cenoura com Queijo

Ingredientes:
6 ovos;
20g de cenoura;
8ml de óleo de soja;
80g de cebola;
150g de queijo;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Lavar bem, descascar e ralar a cenoura. Reservar. Descascar e picar a cebola e levar para
refogar com a cenoura até ficarem macias. Bater as claras com auxílio de um batedor e ir
acrescentando as gemas e o sal. Untar uma assadeira e espalhar o refogado e por cima, os
ovos batidos. Assar em forno até que os ovos estejam completamente cozidos.

234. Omelete de Couve-flor

Ingredientes:
Ovos;
Couve-flor;
Sal.

Modo de Preparo:
Lavar bem o couve-flor e cortá-lo em cubinhos. Reservar. Colocar água para aquecer.

Quando começar a ferver, acrescentar o couve-flor para abrandar e amolecer. Separar as
gemas das claras. Bater as claras com auxílio de um batedor e ir acrescentando as gemas.
Acrescentar o sal. Em uma assadeira grande, untada com óleo, coloque metade dos ovos
batidos. Coloque o couve-flor pré-cozido e cubra com o restante dos ovos. Leve ao forno até
que o ovo esteja cozido.



235. Omelete de Espinafre

Ingredientes:
6 ovos;
5ml de óleo de soja.
150g de espinafre;
0,1g de orégano;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Lavar e cortar o espinafre em tiras. Refogá-lo e reservar. Separar as gemas das claras. Bater
as claras com auxílio de um batedor e ir acrescentando as gemas. Acrescentar o sal. Em uma
assadeira  grande,  untada  com  óleo,  coloque  metade  dos  ovos  batidos,  o  espinafre  e  o
restante dos ovos. Leve ao forno até que o ovo esteja cozido.

236. Omelete de forno

Ingredientes:
Ovos;
Queijo fatiado picado;
Vegetais cozidos e picados (cenoura, tomate, espinafre, brócolis...o que a escola tiver)
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Farinha de trigo;
Fermento em pó;
Tempero verde.

Modo de Preparo:
Bater  ligeiramente  os  ovos e  juntar  os  ingredientes  restantes.  Colocar  em um refratário
untado e levar ao forno, pré-aquecido, por aproximadamente 30 minutos. Servir quente. 

237. Omelete de Frios

Ingredientes:
6 ovos;
5ml de óleo de soja.
0,1g de orégano;
5g de sal;
100g de queijo;
100g de presunto.

Modo de Preparo:
Picar o queijo e o presunto e reservar. Separar as gemas das claras. Bater as claras com
auxílio de um batedor e ir acrescentando as gemas. Acrescentar o sal. Em uma assadeira
grande, untada com óleo, coloque metade dos ovos batidos, o presunto e o queijo picados e
cubra-o com o restante dos ovos. Leve ao forno até que o ovo esteja cozido.



238. Omelete de legumes

Ingredientes:
5 ovos;
5 ml de óleo de soja;
3g de sal;
0,1 g de orégano;
Legumes disponíveis.

Modo de preparo: 
Refogar os legumes picados ou ralados e reservar.  Bater  os ovos com o auxílio de um
batedor e acrescentar o sal. Em uma assadeira grande, untada com óleo, coloque metade dos
ovos batidos, os legumes refogados e o restante dos ovos. Leve ao forno até que o ovo esteja
cozido.

239. Omelete de Queijo com Legumes

Ingredientes:
Ovos;
Legumes disponíveis na Escola (tomate, cebola, repolho, brócolis, vagem, cenoura, ….);
Óleo;
Queijo;
Sal.

Modo de Preparo:
Lavar  bem  os  legumes,  descascá-los  conforme  a  necessidade  e  cortá-los  em  cubinhos.
Refogar os legumes em óleo até ficarem bem cozidos, acrescentando água se necessário,
mas mantendo o preparo enxuto ao final do cozimento. À parte, separar as gemas das claras.
Bater as claras com auxílio de um batedor e ir acrescentando as gemas. Acrescentar o sal.
Em uma assadeira grande, untada com óleo, coloque metade dos ovos batidos, o refogado de
legumes e parte do queijo picado. Cubra-o com o restante dos ovos e do queijo picado. Leve
ao forno até que o ovo esteja cozido.

240. Ovo Cozido

Ingredientes:

8 ovos;
8g de tempero verde (opcional);
5g de sal.

Modo de Preparo:

Coloque os ovos inteiros numa panela com água. Acrescente o sal e deixe ferver por 10
minutos. Escorra a água, espere esfriar e descasque os ovos. Sirva-os picados ou cortados ao
meio, com tempero verde adicionado.



241. Ovos Mexidos

Ingredientes:
Óleo 
Ovos;
Sal e orégano a gosto.

Modo de Preparo:
Em uma tigela,  misture os ovos,  óleo,  sal  e  orégano.  Bata  com um garfo até que fique
espumoso.  Coloque  a  mistura  na  panela  com  a  margarina  e  cozinhe  em  fogo  brando,
mexendo regularmente para que os ovos fiquem no ponto, mas ainda macios.
Dicas de acompanhamentos: pode-se acrescentar legumes cozidos, ervilha, milho, sobra de
carnes, queijo, atum, mortadela e até mesmo de saladas não servidas.

242. Panqueca de Carne com Legumes

Ingredientes:
100g de legumes disponíveis na Escola;
150g de queijo fatiado;
8g de tempero verde;
Receita de molho de tomate;
150g de farinha de trigo;
1 ovo;
40ml de leite em pó;
5g de sal;
20ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Preparar o molho de tomate conforme receita e reservar. Diluir  o leite em pó,  em água
fervida, conforme as instruções da embalagem. Reservar. Levar ao liquidificador os ovos, o
leite  e  o  sal.  Bater  bem.  Ir  acrescentando,  aos  poucos,  a  farinha,  até  que  atinja  uma
consistência  cremosa fina. Aquecer  uma frigideira,  untá-la e colocar  uma quantidade de
massa suficiente apenas para cobrir todo o fundo. Deixar cozinhar até dourar a massa e virá-
la para cozinhar do outro lado. Fazer o mesmo procedimento com toda a massa. À parte,
lavar, picar e refogar os legumes em óleo até cozinharem e enxugarem todo o líquido do
fundo da panela. Adicionar o queijo picado e o tempero verde ao refogado. Colocar uma
colher  do refogado sobre  uma das extremidades  de  cada massa  de panqueca,  enrolá-las
colocá-las lado a lado em uma assadeira grande. Cobrir com o molho de tomate e levar ao
forno para aquecer.

243. Panqueca de Frango

Ingredientes:
200g de peito de frango cozido e desfiado;
80g de cebola;
0,1g de alho;
30g de tomate;



150g de queijo fatiado;
8g de tempero verde;
Receita de molho de tomate;
150g de farinha de trigo;
1 ovo;
40ml de leite em pó;
5g de sal;
20ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Preparar o molho de tomate conforme receita e reservar.  Diluir  o leite em pó,  em água
fervida, conforme as instruções da embalagem. Reservar. Levar ao liquidificador os ovos, o
leite  e  o  sal.  Bater  bem.  Ir  acrescentando,  aos  poucos,  a  farinha,  até  que  atinja  uma
consistência  cremosa fina. Aquecer uma frigideira,  untá-la e colocar uma quantidade de
massa suficiente apenas para cobrir todo o fundo. Deixar cozinhar até dourar a massa e virá-
la para cozinhar do outro lado. Fazer o mesmo procedimento com toda a massa. À parte,
descascar, picar e refogar o tomate, o alho e a cebola, com o frango, deixando cozinhar até
enxugar todo o líquido no fundo da panela. Adicionar o queijo picado e o tempero verde ao
refogado. Colocar uma colher do refogado sobre uma das extremidades de cada massa de
panqueca, enrolá-las colocá-las lado a lado em uma assadeira grande. Cobrir com o molho
de tomate e levar ao forno para aquecer.

244. Panqueca de Legumes

Ingredientes:
Legumes disponíveis na Escola (tomate, cebola, vagem, repolho, cenoura, espinafre, ….);
Queijo fatiado;
Tempero verde;
Receita de molho de tomate;
Farinha de trigo;
Ovos;
Leite em pó;
Sal;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:
Preparar o molho de tomate conforme receita e reservar.  Diluir  o leite em pó,  em água
fervida, conforme as instruções da embalagem. Reservar. Levar ao liquidificador os ovos, o
leite e o sal. Bater bem. Ir acrescentando, aos poucos, a farinha, até que atinja a consistência
desejada. Aquecer uma frigideira. Untá-la. Colocar quantidade suficiente para cobrir todo o
fundo da frigideira. Virar a massa quando ela estiver cozida e cozinhar do outro lado. Fazer
o mesmo procedimento com toda a massa. À parte, lavar, picar e refogar os legumes em
óleo até cozinharem e enxugarem todo o líquido do fundo da panela. Adicionar o queijo
picado e o tempero verde ao refogado e, com o auxílio de uma colher, colocar na panqueca,
ao  comprido,  e  enrolá-la.  Dispor  as  panquecas  já  recheadas  em uma  assadeira  grande,
previamente untada com óleo. Cobrir com o molho de tomate e levar ao forno para aquecer.



245. Pão com Creme de Leite

Ingredientes:
250g de pão;
70g de creme de leite.

Modo de Preparo:
Cortar os pães em fatias pequenas e cobrir cada uma delas com uma fina camada de creme
de leite. Servir em pratinhos individuais.

246. Pão com Doce de Fruta

Ingredientes:
250g de pão;
100g de doce de fruta.

Modo de Preparo:
Cortar os pães em fatias pequenas e cobrir cada uma delas com uma fina camada de doce de
fruta. Servir em pratinhos individuais.

247. Pão com Doce de Leite

Ingredientes:
250g de pão;
100g de doce de leite.

Modo de Preparo:
Cortar os pães em fatias pequenas e cobrir cada uma delas com uma fina camada de doce de
leite. Servir em pratinhos individuais.

248. Pão com Frios

Ingredientes:
250g de pão;
100g de queijo fatiado;
100g de presunto fatiado;
30g de requeijão.

Modo de Preparo:
Cortar os pães ao meio ou em fatias, passar uma camada de requeijão, colocar a fatia de
queijo e de presunto em tamanho compatível ao pão e fechá-lo ou cobri-lo com outra fatia
de pão. Servir imediatamente.



249. Pão com Iscas Bovinas

Ingredientes:
250g de pão;
Receita de molho de iscas bovinas.

Modo de Preparo:
Preparar o molho de iscas conforme receita. Cortar os pães com auxílio de luva descartável.
Colocar o molho quente dentro dos pães, fechar e servir imediatamente. 

250. Pão com Molho de Frango

Ingredientes:
Coxa e sobrecoxa de frango ou peito de frango;
Receita de molho de tomate;
Óleo de soja;
Água;
Cebola;
Alho;
Orégano;
Sal;
Tempero verde; 
Pão.

Modo de Preparo:
Retirar toda a pele e do frango e cozinhar em água e sal. Depois de cozido, escorrer,

desossar, desfiar a carne e reservar. Descascar a cebola e o alho, e cortar em pedaços bem
pequenos. Reservar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e fritar o frango até que fique
corado. Acrescentar a cebola, o alho e o orégano. Misturar bem e acrescentar o molho de
tomate  e  a  água.  Deixar  ferver  até  tornar  o  molho  consistente.  Abrir  os  pães  ao  meio,
rechear com o molho de frango, fechar e servir.

251. Pão com Molho de Frango e Milho

Ingredientes:
Coxa e sobrecoxa de frango ou peito de frango;
Receita de molho de tomate;
Óleo de soja;
Água;
Cebola;
Alho;
Orégano;
Sal;
Milho;
Tempero verde; 
Pão.



Modo de Preparo:
Retirar toda a pele e do frango e cozinhar em água e sal. Depois de cozido, escorrer,

desossar, desfiar a carne e reservar. Descascar a cebola e o alho, e cortar em pedaços bem
pequenos. Reservar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e fritar o frango até que fique
corado.  Acrescentar  a  cebola,  o  alho  e  por  fim,  o  milho  e  o  orégano.  Misturar  bem e
acrescentar o molho de tomate e a água. Deixar ferver até tornar o molho consistente. Abrir
os pães ao meio, rechear com o molho de frango, fechar e servir.

252. Pão com ovo mexido

Ingredientes
250g de pão de sanduíche;
5 ovos;
3g de sal;
5 ml de óleo.

Modo de preparo: 
Bater os ovos com o auxílio de um batedor e acrescentar o sal. Em uma panela colocar o
óleo, despejar os ovos batidos e mexer até que fiquem bem cozidos. Rechear os pães. Pode
ser acrescentado tomate e/ou alface no sanduíche, sendo opcional.

253. Pão com Patê de Atum

Ingredientes:
250g de pão;
100g de atum;
50g de milho;
50g de ervilha;
60g de requeijão.

Modo de Preparo:

Cortar os pães ao meio e reservar. Escorrer o atum, o milho e a ervilha e misturá-los com o
requeijão até obter uma pasta firme que deverá ser refrigerada até o momento de ser servida.
Passar uma camada do patê sobre um dos lados do pão, fechá-lo e servi-los imediatamente.

254. Pão com Patê de Frango

Ingredientes:
250g de pão;
100g de atum;
50g de milho;
50g de ervilha;
60g de requeijão;
100g de peito de frango cozido e desfiado.



Modo de Preparo:
Misturar todos os ingredientes do patê até obter uma pasta firme que deverá ser refrigerada
até o momento de ser servida. Cortar os pães ao meio, passar uma camada do patê e fechar.
Servir imediatamente.

255. Pão com Patê de Frios

Ingredientes:
Pão;
Queijo fatiado picado;
Presunto fatiado picado;
Milho;
Ervilha;
Requeijão;
Sal.

Modo de Preparo:
Misturar todos os ingredientes do patê até obter uma pasta firme que deverá ser refrigerada
até o momento de ser servida. Cortar os pães ao meio, passar uma camada do patê e fechar.
Servir imediatamente.

256. Pão com Patê de Queijo

Ingredientes:
Pão;
Queijo fatiado picado;
Tomate picado;
Milho;
Ervilha;
Requeijão;
Sal.

Modo de Preparo:
Misturar todos os ingredientes do patê até obter uma pasta firme que deverá ser refrigerada
até o momento de ser servida. Cortar os pães ao meio, passar uma camada do patê e fechar.
Servir imediatamente.

257. Pão com Queijo

Ingredientes:
250g de pão;
100g de queijo fatiado.

Modo de Preparo:
Cortar os pães em fatias pequenas. Colocar ¼ de fatia de queijo sobre uma fatia de pão e
cobrir com outra fatia de pão. Servir em pratinhos individuais.



258. Pão com Requeijão

Ingredientes:
250g de pão;
10g de requeijão.

Modo de Preparo:
Cortar  os  pães  em fatias  pequenas  e  cobrir  cada  uma  delas  com uma  fina  camada  de
requeijão. Servir em pratinhos individuais.

259. Pão de Batata

Ingredientes:
250g de batata inglesa;
5g de sal;
30ml de óleo;
3 ovos;
200g de farinha de trigo;
40g de leite em pó;
8g de fermento em pó.

Modo de Preparo:

Descascar e cortar as batatas em cubos e levar para cozinhar em água até ficarem macias.
Escorrer a água e amassar as batatas. Reservar. Diluir o leite em pó conforme instruções da
embalagem em água morna. Misturar a batata amassada com o leite, os ovos, o sal e o óleo,
misturar bem e acrescentar a farinha de trigo e o fermento peneirados. Misturar novamente e
sovar  a  massa.  Fazer  os  pãezinhos  e  colocá-los  em  uma  forma  untada  e  enfarinhada.
Pincelar os pães com gema de ovo batida e levá-los ao forno pré-aquecido por 40 minutos
ou até ficarem dourados.

260. Pão Quente com Queijo, Tomate e Orégano

Ingredientes:
Pão;
Queijo picado;
Tomate picado;
Orégano.

Modo de Preparo:

Colocar o tomate picado, o queijo e o orégano. Colocar em uma forma e levar ao
forno para aquecer.



261. Papa Salgada (batata + cenoura + carne)

Ingredientes:
Batata;
Cenoura;
Carne Moída;
Cebola;
Sal;
Óleo.

Modo de Preparo:
Em  uma  panela,  aquecer  uma  pequena  quantidade  de  óleo  e  refogar  a  cebola  picada.
Acrescentar a carne moída e deixar refogar. Acrescentar a batata e a cenoura descascadas e
picadas, o sal (pouco) e a água (somente o suficiente para cozinhar os vegetais e não para
fazer caldo). Deixar cozinhar, secando a água. Retirar da panela, esmagar os alimentos com
o auxílio de um garfo e servir. O mesmo preparo serve para os demais vegetais e carnes;

262. Papa Salgada (caldo de feijão ou de lentilha + vegetal + arroz, massa

ou batata)
Ingredientes:
Caldo de feijão ou lentilha;
Vegetal colorido;
Arroz, massa ou batata;
Sal;
Cebola picada;
Óleo.

Modo de Preparo:
Em  uma  panela,  aquecer  uma  pequena  quantidade  de  óleo  e  refogar  a  cebola  picada.
Acrescentar  o  caldo  do  feijão  ou  da  lentilha,  que  pode  ser  retirado  do  cozimento  da
preparação para os demais alunos, porém antes de temperar. Acrescentar o vegetal picado, o
carboidrato (batata, arroz ou massa) e o sal e deixar cozinhar, secando o caldo para que
fique  consistente  e  não  muito  líquida  como  uma  sopa.  Retirar  da  panela,  esmagar  os
ingredientes com auxílio de um garfo e servir.

263. Papa Salgada (polenta + carne + vegetal)

Ingredientes:

Farinha de Milho;
Vegetal Colorido;
Carne moída ou Frango desfiado;
Sal;
Cebola picada;
Óleo.



Modo de Preparo:

Em  uma  panela,  aquecer  uma  pequena  quantidade  de  óleo  e  refogar  a  cebola  picada.
Acrescentar a carne e deixar refogar. Acrescentar a farinha de milho e a água, preparando a
polenta. Adicionar o vegetal picado e o sal. Deixar cozinha. Retirar da panela, esmagar os
ingredientes com auxílio de um garfo e servir.

264. Papa Salgada (arroz ou massa + carne + vegetal)

Ingredientes:

Peito de frango picadinho;
Óleo;
Cebola ralada;
Arroz cru ou massa;
Abobrinha;
Sal.

Modo de Preparo:

Numa  panela  pequena,  aquecer  o  óleo  e  refogar  rapidamente  a  cebola  e  o  frango.
Acrescentar o arroz ou a massa e a abobrinha picados, o sal e a água. Colocar a tampa.
Deixar cozinhar até que os ingredientes estejam macios e quase sem água.

265. Peito de Frango à Caçadora

Ingredientes:

600g de peito de frango;
Receita de molho de tomate;
8ml de óleo de soja;
80g de cebola;
30g de tomate;
0,1g de alho;
0,1g de orégano;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:

Desossar, retirar a pele e cortar o frango em cubos e reservar. Descascar e picar a cebola, o
tomate e o alho e reservar. Refogar o frango até que fique corado. Acrescentar o orégano, a
cebola, o alho e o tomate picado. Misturar bem e acrescentar o molho de tomate, água e sal.
Cozinhar até que o frango esteja macio e o molho, consistente. Acrescentar o tempero verde
no momento de servir.



266. Peito de Frango com Ervas

Ingredientes:
600g de peito de frango;
8ml de óleo de soja;
0,1g de alho;
0,1g de orégano;
10g de açúcar;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Retirar  a pele do peito e cortá-lo em filetes. Descascar e picar o alho.  Em uma panela,
refogar o peito de frango e o alho até que fiquem dourados. Acrescentar o sal e uma pitada
de açúcar. Ao final da cocção, adicionar o orégano e o tempero verde.

267. Peito de Frango Grelhado

Ingredientes:
600g de peito de frango;
5g de sal;
0,1g de orégano;
8ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Retirar a pele do frango, cortá-lo em iscas e temperá-lo com sal. Grelhá-lo em chapa quente
ou panela destampada até ficar dourado e macio e salpicar o orégano antes de servir.

268. Peito de Frango Recheado

Ingredientes:
Peito de frango cortado em bifes finos;
Sal;
Orégano;
Presunto;
Queijo;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:

Depois de cortar os bifes, temperar com sal e orégano. Reservar. Picar o presunto e o queijo
e misturar. Colocar esta mistura no meio dos bifes e enrolar. Usar uma linha ou um palito
para prender, tendo o cuidado de retirar antes de servir. Em uma panela, aquecer o óleo e
grelhar os bifes lentamente, para que fiquem bem cozidos. Esta preparação também pode ser
assada.



269. Peixe ao Molho

Ingredientes:
Filé de peixe (anjo);
Alho;
Molho sugo (vide receita);
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Temperar o peixe com o alho e o sal.  Assar os filés ou grelhá-los em chapa quente até
cozinharem. Cobrir com o molho sugo e servir em seguida.

270. Peixe à Escabeche

Ingredientes:
600g de filé de peixe;
5g de sal;
80g de cebola;
0,2g de pimentão;
30g de tomate;
8ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Cortar a cebola, o pimentão e o tomate em rodelas finas e reservar. Temperar os filés com
sal. Adicionar um fio de óleo no fundo de uma panela, colocar uma camada de filé de peixe
e  uma  de  tomate,  pimentão  e  cebola  misturados.  Repetir  as  camadas  e  levar  ao  fogo.
Adicionar um pouco de água quente e monitorar até que o peixe esteja cozido. Servir em
seguida.

271. Peixe ao Molho Remolado

Ingredientes:
600g de filé de peixe;
5g de sal;
10g de cenoura ralada;
0,2g de pimentão;
20g de tomate;
60g de requeijão;
8ml de óleo de soja.

Modo de Preparo:
Lavar e cortar em pedacinhos o pimentão, o tempero verde e o tomate e reservar. Lavar,
descascar e ralar a cenoura. Misturar o requeijão com a cenoura, o tomate, o pimentão e o
tempero verde e reservar em geladeira. Temperar os filés com sal e grelhá-los em chapa
quente ou panela untada. Servir o peixe acompanhado de uma colher do molho de requeijão
por cima.



272. Peixe colorido

Ingredientes:
Filé de peixe;
Sal;
Orégano;
Temperos verdes;
Tomate;
Cebola;
Moranga;
Batata;
Cenoura;
Abobrinha;
Pimentão;
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Óleo;
Farinha de trigo;
Espinafre;

Modo de Preparo:
Temperar  o  peixe  com sal,  orégano  e  temperos  verdes  e  deixar  na  geladeira.  Lavar  e
descascar os vegetais e depois cortar em quadradinhos pequenos. Deixar separados. Usar os
vegetais que tiver na escola. No liquidificador, bater o leite, o óleo, a farinha de trigo e as
folhas  do  espinafre  já  lavadas.  Colocar  a  mistura  em  uma  panela  e,  mexendo  sempre,
esperar engrossar  um pouco o molho,  temperar  com sal e desligar o fogo.  Numa forma
grande ou refratário, arrumar todos os vegetais cortados e temperar com um pouco de sal.
Por  cima,  colocar  o  peixe,  arrumado  lado  a  lado.  Para  finalizar,  o  molho  de  espinafre
cobrindo tudo. Levar ao forno pré-aquecido por uma hora.

273. Peixe com batata

Ingredientes:
600g de filé de peixe;
200g de tomate;
70g de cebola;
5g de pimentão;
3g de alho;
1 limão;
5 ml de óleo;
3g de sal;
5g de tempero verde;
500g de batata inglesa descascada.



Modo de preparo: 
Cortar a cebola, o pimentão, o tomate e a batata em rodelas finas e reservar. Temperar os
filés de peixe com sal, limão e alho e reservar. Adicionar óleo no fundo da panela, colocar
uma camada de cebola, depois uma de peixe, em seguida uma camada de cebola, batata,
tomate  e  pimentão,  novamente  colocar  outra  camada  de  peixe  e  assim sucessivamente
sendo, a última camada de cebola, batata, tomate e pimentão. Colocar a panela em fogo
médio e concluir o cozimento. Atenção: não adicionar água, não é necessário.

274. Peixe empanado assado

Ingredientes:
600g de filé de peixe;
3g de alho;
1 limão;
5 ml de óleo;
3g de sal;
100g de farinha de trigo.

Modo de preparo: 
Temperar os filés de peixe com sal, limão e alho e reservar. Passar o filé na farinha de trigo
e colocar em uma forma untada com óleo.  Assar em forno preaquecido em temperatura
média.

275. Peixe grelhado

Ingredientes:
Filé de peixe;
Sal;
Orégano;
Temperos verdes;
Óleo de soja.

Modo de Preparo:
Temperar  o  peixe  com sal,  orégano  e  temperos  verdes  e  deixar  na  geladeira.  Em uma
panela, colocar um pouco de óleo e grelhar os filés de peixe.

276. Peixe Gratinado

Ingredientes:

600g de filé de peixe;
5g de sal;
8ml de óleo de soja;
0,1g de alho;
Receita de molho branco.



Modo de Preparo:
Preparar o molho branco conforme receita e reservar. Temperar o peixe com o alho e o sal e
levá-lo ao forno em assadeira untada até que esteja cozido. Cobrir o peixe com o molho
branco e devolvê-lo ao forno reaquecer. Servir em seguida.

277. Pizza de Atum
Ingredientes:
Receita de molho de tomate;
100g de atum;
250g de farinha de trigo;
5g de fermento em pó;
5g de sal;
8ml de óleo de soja;
150g de queijo fatiado;
0,1g de orégano.

Modo de Preparo:
Proceder  o preparo do molho de tomate  conforme a receita.  Reservar.  Em uma vasilha,
misturar a farinha e o fermento e acrescentar a água, sovando para que fique uma massa
homogênea. Ao final, juntar o sal. Untar uma forma com óleo e despejar a massa. Levar ao
forno  para  um  pré-cozimento  de  aproximadamente  10  minutos.  Acrescentar  o  atum
escorrido ao molho pronto e cobrir a massa com esta mistura. Acrescentar uma camada de
queijo fatiado e salpicar orégano por cima. Levar novamente ao forno até que a massa esteja
cozida.

278. Pizza de Carne Moída
Ingredientes:
100g de carne moída cozida e congelada;
80g de cebola;
Receita molho de tomate;
0,1g de alho;
8g de tempero verde;
250g de farinha de trigo;
5g de fermento em pó;
5g de sal;
8ml de óleo de soja;
150g de queijo fatiado;
0,1g de orégano.

Modo de Preparo:
Descascar e cortar em cubinhos a cebola e o alho e refogá-los até dourar. Adicionar a carne
moída, o sal, o extrato de tomate e completar com água, mantendo o molho bem consistente.
Reservar. Em uma vasilha, misturar a farinha e o fermento. Acrescentar a água, sovando até
a massa ficar homogênea. Ao final, acrescentar o sal. Untar uma forma com óleo e despejar
a massa. Levar ao forno para um pré-cozimento de aproximadamente 10 minutos e colocar o
molho de carne, o queijo fatiado e o orégano por cima. Voltar ao forno até que a massa
esteja cozida.



279. Pizza de Frango com Milho

Ingredientes:

Receita de molho de frango;
50g de milho verde;
250g de farinha de trigo;
5g de fermento em pó;
5g de sal;
8ml de óleo de soja;
150g de queijo fatiado;
0,1g de orégano.

Modo de Preparo:

Proceder  o  preparo  do  molho  de  frango  conforme  receita  e  acrescentar  o  milho  verde
escorrido depois de pronto.  Reservar.  Em uma vasilha,  misturar a farinha e o fermento,
acrescentar a água e sovar até que fique uma massa homogênea. Ao final, acrescentar o sal.
Untar  uma  forma  com  óleo  e  despejar  a  massa.  Levar  ao  forno  para  assar  por
aproximadamente  10  minutos.  Cobrir  a  massa  com  o  molho  e  por  cima,  colocar  uma
camada de queijo e salpicar o orégano. Voltar ao forno até que a massa esteja cozida e o
queijo, derretido.

280. Pizza de Frios

Ingredientes:

250g de farinha de trigo;
5g de fermento em pó;
5g de sal;
8ml de óleo de soja;
150g de queijo fatiado;
0,1g de orégano;
Receita de molho sugo;
Presunto fatiado.

Modo de Preparo:

Preparar  a  receita  de  molho  sugo  e  reservar.  Em  uma  vasilha,  misturar  a  farinha  e  o
fermento. Acrescentar água aos poucos, sovando para que fique uma massa homogênea. Ao
final, acrescentar o sal. Untar uma forma com óleo e despejar a massa. Levar ao forno para
um pré-cozimento de aproximadamente 10 minutos. Colocar sobre a massa o molho sugo, o
presunto, o queijo e o orégano e devolver ao forno até que a massa esteja cozida.



281. Pizza de Milho

Ingredientes:
Receita de molho sugo;
80g de milho verde;
250g de farinha de trigo;
5g de fermento em pó;
5g de sal;
8ml de óleo de soja;
150g de queijo fatiado;
0,1g de orégano.

Modo de Preparo:
Proceder o preparo do molho sugo conforme receita e acrescentar o milho verde escorrido
depois de pronto. Reservar. Em uma vasilha, misturar a farinha e o fermento, acrescentar a
água e sovar até que fique uma massa homogênea. Ao final, acrescentar o sal. Untar uma
forma com óleo e despejar a massa.  Levar ao forno para assar por aproximadamente 10
minutos. Cobrir  a massa com o molho e por cima, colocar uma camada de queijo e salpicar
o orégano. Voltar ao forno até que a massa esteja cozida e o queijo, derretido.

282. Pizza de Pão

Ingredientes:
Pão de sanduíche;
Molho de tomate (Vide receita);
Queijo fatiado;
Presunto fatiado;
Orégano.

Modo de Preparo:
Preparar o molho de tomate conforme a receita e reservar. Picar o queijo e o presunto em
cubinhos e reservar. Colocar as fatias de pão em uma assadeira e cobri-las com o molho de
tomate, queijo picado, mortadela picada e salpicar orégano por cima. Levar ao forno para
derreter o queijo. Servir quente, em pratinhos individuais.

283. Pizza Doce de Pão

Ingredientes:
Pão de sanduíche;
Doce de leite ou goiabada;
Queijo fatiado.

Modo de Preparo:
Colocar as fatias de pão em uma assadeira e cobri-las com a goiabada ou doce de leite e por
cima, colocar ¼ de fatia de queijo picado. Levar ao forno para derreter o queijo. Servir
quente, em pratinhos individuais.



284. Polenta com Queijo

Ingredientes:
210g de farinha de milho;
5g de sal;
150g de queijo fatiado.

Modo de Preparo:
Colocar em uma panela grande a farinha de milho e ir acrescentando a água, sem deixar que
se formem pelotas. Levar ao fogo. Mexer sempre, acrescentar o sal e deixar cozinhar até
espessar a farinha e homogeneizar todos os ingredientes, formando um creme consistente.
Num refratário, intercalar camadas de polenta e de queijo e servir imediatamente. 

285. Polenta Cremosa

Ingredientes:
210g de farinha de milho;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Colocar em uma panela grande a farinha de milho e ir acrescentando a água, sem deixar que
se formem pelotas. Levar ao fogo. Mexer sempre, acrescentar o sal e deixar cozinhar até
espessar a farinha e homogeneizar todos os ingredientes, formando um creme consistente.

286. Polenta Recheada

Ingredientes:
Receita de polenta cremosa;
Receita de molho de tomate;
200g de carne moída cozida ou peito de frango cozido e desfiado;

Modo de Preparo:
Preparar  a  polenta  conforme receita  e  reservar.  À parte,  preparar  o  molho  de tomate  e
acrescentar  a carne moída ou o peito de frango para aquecer.  Num refratário,  intercalar
camadas de polenta, de molho e de queijo, nesta ordem e finalizando com o queijo. Servir
quente.

287. Pudim de Biscoito Maria 

Ingredientes:
200g de açúcar;
15 unidades de biscoito de maria picado;
150g de leite em pó;
3 ovos.



Modo de Preparo:
Em uma panela, derreta metade do açúcar em fogo médio, sem mexer, até virar uma calda
dourada.  Espalhe  esta calda  em uma assadeira  e  reserve.  Bata  no liquidificador  a outra
metade do açúcar com todos os outros ingredientes. Despeje a mistura na assadeira e leve ao
forno pré aquecido, preferencialmente em banho-maria. Asse por 40 minutos ou até que, ao
enfiar um palito, ele volte limpo. Depois de retirar do forno, leve a geladeira por 2 horas,
desenforme e sirva.

288. Pudim de Pão
Ingredientes:
3 unidades de pão massinha adormecidos;
150g de açúcar cristal;
2 ovos;
100g de leite em pó.

Modo de Preparo:
Coloque  todos  os  ingredientes  no  liquidificador  e  bata  bem  até  que  a  mistura  esteja
homogênea. Caramelize uma forma com calda queimada, jogue a mistura do liquidificador
e leve ao forno  preferencialmente em banho-maria por aproximadamente 30 a 40 minutos
ou até o pudim ficar consistente.

289. Purê de Batata

Ingredientes:
1Kg de batata inglesa;
60g de leite;
30ml de óleo;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar e cortar  as batatas em pedaços.  Colocá-las numa panela com água e sal para
cozinhar. Escorrer a água e amassar as batatas. Aquecer o leite e adicioná-lo as batatas, com
o óleo e o sal, mexendo até obter uma mistura macia e homogênea. 

290. Purê de Batatas com Espinafre

Ingredientes:

Purê de batata;
Espinafre;
Óleo;
Gemas;
Leite em Pó Preparado;
Sal.



Modo de Preparo:
Lave  e  escorra  o  espinafre.  Leve-o  ao  fogo  em  uma  panela  sem  acrescentar  água  (o
espinafre cozido em sua própria água é mais saboroso). Após cozido, escorra – o e esprema,
bata ligeiramente com uma faca e leve ao fogo em uma panela com a margarina, que já deve
estar quente. Mexa bem, deixe refogar por cerca de 5 minutos. Acrescente o sal. Retire do
fogo e reserve. Ao purê de batatas, acrescente o óleo, as gemas e o leite. Misture bem. Leve
ao fogo, mexendo sempre, por cerca de 10 min. Retire do fogo, tempere com sal. Coloque a
massa em um prato refratário e leve ao forno quente. Deixe – o até começar a dourar, retire
do forno, coloque o espinafre no centro do Purê e sirva imediatamente.

291. Purê de batata com moranga

Ingredientes:
800g de batata inglesa;
400g de moranga;
60g de leite em pó (reconstituir);
40ml de óleo;
3g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar e cortar as batatas em pedaços. Colocá-las numa panela com água e sal para
cozinhar. Em outra panela colocar para cozinhar a moranga também descascada e cortada.
Escorrer a água e amassar as batatas junto com a moranga. Aquecer o leite e adicioná-lo aos
vegetais, com o óleo e o sal, mexendo até obter uma mistura macia e homogênea. Servir
quente.

292. Purê de Batata Rosé

Ingredientes:
Receita de purê de batata;
Cenoura.

Modo de Preparo:
Lavar as cenouras e cortá-las – não é necessário descascar. Cozinhe as cenouras em água e
sal até que fiquem bem macias. Escorrer toda a água e bater no liquidificador. Reservar.
Proceder  o  preparo  da  receita  de  purê  de  batata.  No  momento  de  amassar  as  batatas,
adicionar além dos ingredientes da receita, a cenoura liquidificada. Mexer até que fique uma
mistura macia e homogênea. Corrigir o sal. Servir em seguida.

293. Purê de Aipim

Ingredientes:
Aipim;
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Óleo;
Sal.



Modo de Preparo:

Descascar o aipim e cortá-las em pedaços.  Colocar em uma panela com água e sal para
cozinhar. Amassar o aipim, com o auxílio de um espremedor, fazendo um purê. Acrescentar
o leite e o óleo. Mexer até que fique uma mistura macia e homogênea. Corrigir o sal. Servir
em seguida.

294. Purê Gratinado de Frango com Legumes

Ingredientes:

Purê de batata (vide receita);
Frango cozido e desfiado;
Ervilha;
Milho;
Sal;
Óleo de soja;
Cenoura cortada em cubos e aferventada;
Temperos verdes.

Modo de Preparo:

Preparar o purê de batatas e reservar. Em um recipiente misture o frango, a ervilha, o milho,
a cenoura, o sal e o tempero verde. Untar um recipiente refratário ou uma forma com óleo e
distribuir metade do purê reservado. Espalhar o recheio de frango e cobrir com o restante do
purê. Leve ao forno médio para gratinar (cerca de 20 minutos) e servir a seguir.

295. Quentinho de Suco de Laranja

Ingredientes:

Laranja;
Água;
Cravo;
Canela em casca;
Açúcar.

Modo de Preparo:

Em uma panela, colocar para ferver a água com o cravo e a canela em casca. Enquanto a
água esquenta, lavar as laranjas, cortá-las ao meio e proceder ao preparo do suco. Quando a
água  ferver,  desligar  o  fogo  e  acrescentar  o  suco  de  laranja e  o  açúcar  caso  julgar
necessário. Verificar a temperatura e servir em seguida.



296. Quentinho de Suco de Uva

Ingredientes:
600ml de suco de uva;
1g de cravo-da-índia;
1g de canela em casca;
100g de açúcar.

Modo de Preparo:
Em  uma  panela,  colocar  para  ferver  a  água  e  o  suco  de  uva  em  iguais  quantidades,
juntamente com o cravo e a canela em casca. Quando a água ferver, acrescentar o açúcar
caso julgar necessário. Verificar a temperatura e servir em seguida.

297. Refogado de Moranga com Milho

Ingredientes:
Moranga descascada e picada;
Milho;
Cebola picada;
Tomate sem pele e picado;
Óleo de soja;
Sal;
Temperos verdes.

Modo de Preparo:
Em uma panela,  aquecer  o  óleo e  refogar  a  cebola.  Quando estiver  dourada,  colocar  a
moranga, o tomate e o sal. Acrescentar um pouco de água e deixar cozinhar. Quando estiver
quase pronto, adicionar o milho e os temperos verdes.

298. Repolho Refogado

Ingredientes:

300g de repolho;
80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
5g de sal.

Modo de Preparo:

Lavar bem, enrolar e cortar as folhas do repolho em tiras finas. Reservar. Descascar, picar e
refogar  a  cebola.  Acrescentar  o  repolho  e  o  sal  e  deixar  cozinhar  colocando  água  se
necessário para não grudar o refogado. Desligar o fogo quando o repolho estiver macio. 



299. Risoto de frango com milho

Ingredientes:

Receita de risoto de frango;
50g de milho.

Modo de preparo:

Preparar  a  receita  de  risoto  de  frango  conforme  receituário  e,  quando  estiver  pronta
acrescentar o milho e servir.

300. Risoto Especial

Ingredientes:

200g de arroz;
80g de cebola;
200g de peito de frango desfiado;
8g de tempero verde;
100g de legumes disponíveis;
8ml de óleo de soja;
5g de sal.

Modo de Preparo:

Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Reservar. Lavar bem os legumes e
descascá-los se necessário. Cortá-los em cubinhos, tirinhas ou rodelinhas. Reservar. Cortar
em cubinhos. Reservar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e refogar a cebola, o frango
e  os  legumes  até  dourarem.  Acrescentar  o  arroz  e  a  água  e  acompanhar  o  cozimento.
Verificar o sabor e acrescentar o sal. Deixar ferver. Se necessário, acrescentar um pouco de
água ou sal. Quando estiver cozido, apagar o fogo e deixar tampado até que o arroz fique
macio. Salpicar tempero verde antes de servir.

301. Risoto de Espinafre com Queijo

Ingredientes:

80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
250g de arroz;
5g de sal;
80g de espinafre;
Receita de molho branco;
100g de queijo;
8g de tempero verde.



Modo de Preparo:
Picar o queijo e reservar. Descascar e picar a cebola. Reservar. Lavar e cortar o espinafre em
tiras. Refogar a cebola e o espinafre até murcharem. Acrescentar o arroz e duas medidas de
água para cada uma de arroz utilizada. Colocar o sal e deixar cozinhar até o arroz ficar
macio e absorver o excesso de líquido. 
À parte, preparar o molho branco conforme a receita e misturá-lo ao arroz e ao queijo e
salpicar tempero verde ao servir.

302. Risoto de Forno

Ingredientes:
Risoto de frango (vide receita);
Molho branco (vide receita);
Queijo fatiado picado.

Modo de Preparo:
Preparar separadamente uma receita de risoto de frango e uma de molho branco.  Numa
assadeira,  intercalar  as  camadas  das  duas  preparações,  finalizando  com  uma  de  molho
branco. Cobrir com o queijo e levar para gratinar. 

303. Risoto de Frango 

Ingredientes:
250g de arroz;
200g de peito de frango cozido e desfiado;
8ml de óleo de soja;
30g de tomate;
Receita molho de tomate;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Descascar, picar e refogar a cebola e o alho até dourarem dourados. Lavar e descascar os
tomates e reservar. Acrescentar o peito de frango, o tomate picado e o arroz e refogar mais
um pouco. Adicionar o molho de tomate e duas medidas de água para cada medida de arroz
utilizada.  Colocar  o  sal,  misturar  bem e deixar  cozinhar  até  o  arroz  ficar  macio  e  sem
excesso de molho. Salpicar o tempero verde ao desligar o fogo.

304. Rocambole

Ingredientes:
Pão de sanduíche;
Queijo;
Presunto;
Requeijão;
Vegetais (tomate, cenoura, milho, ervilha, vagem...).



Modo de Preparo:
Picar os vegetais  em pedaços bem pequenos,  já cozidos e/ou descascados se necessário.
Colocar em uma bacia, acrescentar os frios, também bem picados, e o requeijão, misturar
para formar uma patê. Os vegetais e os frios podem ser liquidificados, mas a aparência não
fica boa como picar. Passar o patê nas fatias de pão e enrolar. Cobrir com um pano úmido e
levar à geladeira para descansar e esfriar, por cerca de 2 horas. Retirar da geladeira, cortar
em fatias e servir.

305. Rocambole de Carne

Ingredientes:
Carne moída;
Sal;
Cebola;
Temperos verdes;
Vegetais.

Modo de Preparo:
Em uma bacia, colocar a carne e acrescentar os temperos (sal, cebola e temperos verdes).
Mexer bem até formar uma massa homogênea. Dispor esta carne sobre um plástico (que
pode ser um saco de embalagem descartável aberto) e espalhar, fazendo uma camada de
aproximadamente 2 a 3 dedos de altura. Sobre a carne, dispor os vegetais picados (utilizar
aqueles que estiverem disponíveis na escola). Com o auxílio do plástico, enrolar, fazendo
um rocambole.  Untar  uma  forma  e  levar  ao  forno  para  assar.  OBS:  deverá  ser  feita  a
quantidade  necessária  de  rocambole  por  escola,  ou  seja,  é  melhor  que  sejam  feitos  2
menores, por exemplo, do que um grande, pois facilita e favorece o cozimento.

306. Rocambole de Doce de Leite
Ingredientes:
Farinha de trigo;
Açúcar;
Leite em pó;
Fermento químico para bolo (pó);
Ovos;
Óleo de soja;
Doce de leite.

Modo de Preparo:
Bater as claras em neve. Reservar. Em uma vasilha, misturar bem a farinha e o fermento.
Reservar. Bater as gemas com o açúcar, como uma gemada. Reservar um pouco do açúcar
para polvilhar. Acrescentar, aos poucos, a farinha com o fermento e o óleo até que fique
uma massa homogênea. Acrescentar, sem bater, delicadamente, a clara em neve. Dividir a
massa em 2 partes e assar em formas separadas. A forma deve estar untada com óleo e
enfarinhada. Assar em forno médio por, aproximadamente, 25 minutos, ou até a massa ficar
cozida. Esperar esfriar um pouco e desenformar. Colocar o doce de leite sobre a parte de
baixo do bolo. Com o auxílio de um pano, enrolar o bolo com o doce de leite para o lado de
dentro. Polvilhar com açúcar.



307. Rondele de Frios

Massa

Ingredientes:
250g de farinha de trigo;
3 ovos;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Misturar todos os ingredientes e esticar no cilindro elétrico ou com o auxílio de um rolo.
Reservar.

Recheio

Ingredientes:
150g de queijo fatiado;
150g de presunto fatiado;
Receita de molho branco.

Modo de Preparo:
Preparar o molho branco conforme receita e reservar.

Montagem:
Abrir a massa e espalhar uma camada de molho branco, uma de presunto e outra de queijo
sobre  toda  a  sua  extensão.  Enrolar  a  massa  como  panqueca  e  cortar  em  fatias  com
aproximadamente 1cm de espessura. Em uma forma funda, colocar uma camada de molho
branco para fazer a base e em seguida, dispor os rondeles. Cobrir novamente com molho
branco e levar para assar por aproximadamente 25 minutos, ou até que a massa fique cozida.

308. Sagu

Ingredientes:

120g de sagu;
600ml de suco de uva;
1g de cravo-da-índia;
1g de canela em rama;
100g de açúcar;

Modo de Preparo:

Em uma panela,  colocar todos os ingredientes e levar ao fogo. Deixar ferver até que as
bolinhas comecem a ficar transparentes. Retirar do fogo e acrescentar o açúcar e continuar
mexendo periodicamente. Colocar o sagu nas cremeiras e servi-lo morno ou frio.
.



309. Salada de Abobrinha Cozida

Ingredientes: 
300g de abobrinha;
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.

Modo de Preparo: 
Higienizar a abobrinha adequadamente, utilizando solução clorada. Cortar em fatias e levar
para  cozinhar  em água  até  ficar  macia.  Escorrer  o  líquido  e  temperar  com sal,  óleo  e
vinagre. Servir imediatamente.

310. Salada de Abobrinha Ralada

Ingredientes: 
Abobrinha;
Temperos (sal, óleo, vinagre)

Modo de Preparo: 
Higienizar a abobrinha adequadamente, utilizando solução clorada. Ralar os vegetais,

temperar e servir.
311. Salada de Alface

Ingredientes: 
50g de alface;
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.

Modo de preparo
Lavar bem as folhas de alface, retirar as partes não comestíveis e temperar com sal, óleo e
vinagre. Servir imediatamente.

312. Salada de Beterraba Cozida

Ingredientes: 
200g de beterraba;
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.

Modo de Preparo:
Lavar  bem as  beterrabas  e cozinhá-las em água até  ficarem macias.  Escorrer  o  líquido,
descascá-las e  cortá-las em fatias ou palitos.  Temperar  com sal,  óleo e vinagre  e servir
imediatamente.



313. Salada de Beterraba Ralada 

Ingredientes: 
100g de beterraba;
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.

Modo de Preparo:
Lavar bem as beterrabas, descascá-las e ralá-las. Temperar com sal, óleo e vinagre e servir
imediatamente.

314. Salada de Brócolis

Ingredientes: 
180g de brócolis;
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.

Modo de Preparo:
Lavar  o  brócolis,  cortar  em pedaços  e  colocar  em uma  panela  com água fervente  para
cozinhar  até  amaciar.  Escorrer  a  água,  temperar  com  sal,  óleo  e  vinagre  e  servir
imediatamente.

315. Salada de Cenoura Cozida   

Ingredientes: 
15g de cenoura;
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.

Modo de Preparo:
Lavar bem a cenoura e cozinhá-la em água fervente. Escorrer a água, descascar, fatiar as
cenouras e colocá-las em recipiente tampado. Refrigerar até o momento de servir temperada
com sal, óleo e vinagre.

316. Salada de Cenoura Ralada   

Ingredientes: 
5g de cenoura;
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.



Modo de Preparo:

Lavar bem e descascar a cenoura com o auxílio de um descascador ou de uma faca com
serras.  Ralar  em tiras  fininhas  com ralador  apropriado.  Colocar  em recipiente  tampado,
mantendo na geladeira até o momento de servir temperada com sal, óleo e vinagre.

317. Salada de Couve- Flor

Ingredientes: 
15g de couve-flor
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.

Modo de Preparo:
Limpar bem a couve-flor, retirando as partes pretas. Mergulhar em uma panela com água
fervente  para  abrandar  as  fibras  e  facilitar  a  cocção.  Refrigerar  até  a  hora  de  servir.
Temperar com sal, óleo e vinagre e servir imediatamente.

318. Salada de Frutas
Ingredientes:
Abacaxi;
Banana;
Laranja;
Maçã;
Mamão;
Água.

Modo de Preparo:
Lavar, descascar e picar todas as frutas. Colocar em uma vasilha grande com a água. Gelar
até o momento e servir.

319. Salada de Tomate
Ingredientes: 
350g de tomate;
10g de sal;
5ml de óleo de soja;
15ml de vinagre.

Modo de Preparo:

Lavar bem os tomates, retirando as partes não comestíveis. Cortar em rodelas e manter em
recipiente tampado. Refrigerar até a hora de servir temperado com sal, óleo e vinagre.



320. Salada de Vagem

Ingredientes: 
Beterraba;
Sal;
Óleo de soja;
Vinagre.

Modo de Preparo:
Lavar bem as vagens, retirar as pontinhas, cortar em cubinhos e cozinhar em água fervente.
Refrigerar até a hora de servir. Temperar com sal, óleo e vinagre e servir imediatamente.

321. Sanduíche de Atum
Ingredientes:
Pão;
Atum;
Requeijão;
Queijo fatiado;
Alface ou Tomate ou Cenoura Ralada.

Modo de Preparo:
Misturar  o  atum com  o  requeijão.  Cortar  os  pães  ao  meio  (ou  utilizar  pão  fatiado)  e
adicionar a mistura de atum, o queijo e a alface ou tomate ou cenoura ralada. Servir em
pratinhos individuais.

322. Sanduíche de Forno

Ingredientes:
Pão de sanduíche;
Tomate;
Leite em pó diluído conforme instruções da embalagem;
Ovo;
Orégano;
Queijo mussarela;
Presunto.

Modo de Preparo:
Picar os tomates em cubos e reservar. Misturar o leite, o ovo e o orégano. Untar um

refratário, forrar o fundo com a metade das fatias de pão e distribua o queijo, o presunto e os
tomates. Finalizar com uma camada de pão. Despejar a mistura de leite batido e levar ao
forno por 25 minutos.

323. Sanduíche de Frango

Ingredientes:
250g de pão;
Receita de molho de frango;
30g de aface ou 60g de tomate ou 30g de cenoura.



Modo de Preparo:
Lavar a alface ou o tomate ou a cenoura e cortar a alface em tiras, o tomate em rodelas ou
ralar a cenoura. Cortar os pães ao meio e adicionar o molho de frango, a alface ou o tomate
ou a cenoura. Servir em pratinhos individuais.

324. Sanduíche de Marinheiro
Ingredientes:
Pão de forma;
Requeijão;
Milho;
Ervilha;
Tempero verde;
Atum;
Alface picada;
Ovo cozido em rodelas;
Tomate em rodelas;
Cenoura ralada.

Modo de Preparo:
Misturar o requeijão, o atum, o tempero verde, o milho e a ervilha até obter uma pasta firme
e refrigerar até o momento de ser consumido. Cobrir uma face do pão de sanduíche com esta
mistura, acrescentar uma rodela de tomate, uma de ovo e um pouquinho de alface. Colocar
outra fatia por cima para fechar o sanduíche e servir imediatamente.

325. Sanduíche do coelhinho
Ingredientes:
250g de pão de sanduíche;
receita de patê de frango;
150g de cenoura.

Modo de preparo:
Preparar a receita de patê de frango e misturar a cenoura crua ralada. Passar uma camada
nas  fatias  de  pão  cortadas  pela  metade  (como  se  fosse  um  triângulo)  ou  então  em  4
quadrados pequenos.

326. Sanduíche Enrolado

Ingredientes:
Pão de sanduíche;
Requeijão;
Queijo;
Presunto.

Modo de Preparo:
Pegar uma fatia de pão, passar uma fina camada de requeijão, colocar um pedaço de

queijo e um de presunto (menos de ½ fatia) e enrolar. Servir em seguida.



327. Sanduíche Natural

Ingredientes:
Pão;
Presunto;
Queijo Fatiado;
Tomate picado;
Cenoura ralada;
Alface picado.

Modo de Preparo:
Utilizar o pão de sanduíche preferencialmente. Sobre uma fatia, dispor o presunto, o queijo
fatiado e os vegetais, cobrindo com a outra fatia. Servir em pratinhos individuais.

328. Sanduíche Quente com Queijo e Orégano

Ingredientes:
Pão;
Requeijão;
Queijo fatiado;
Tomate em rodelas;
Orégano.

Modo de Preparo:
Cortar os pães ao meio, passar uma camada de requeijão e cobrir com queijo, uma rodela de
tomate e um pouquinho de orégano. Fechar os pães e levá-los ao forno para aquecer até
derreter o queijo. Servir imediatamente.

329. Sopa Caipira
Ingredientes:
125g de arroz;
80g de cebola;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou de peito de frango;
8ml de óleo de soja;
300g de batata inglesa;
8g de tempero verde;
80g de milho verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Lavar, descascar e cortar a batata e a cebola em cubos. Reservar. Colocar o frango na panela
para ferver. Depois de cozido, retirá-lo do caldo e desfiá-lo. Devolver a carne à panela para
reaquecer. Escorrer o milho verde e reservar. Refogar a cebola e despejá-la na panela do
frango quando esta começar a ferver com o arroz, o milho verde, o sal e a batata. Cozinhar
até que o arroz fique macio, acrescentando água conforme a necessidade. Salpicar tempero
verde ao servir.



330. Sopa Califórnia

Ingredientes:
Cebola;
Óleo de soja;
Frango;
Sal;
Massa;
Milho;
Abobrinha;

Modo de Preparo:
Aquecer o óleo em uma panela, juntar a cebola e refogar. Colocar a carne e fritar até que
esteja levemente dourada. Acrescentar a água e o sal, tampar a panela e cozinhar. Juntar a
moranga e o arroz e cozinhar. Retirar do fogo, acrescentar a salsa e servir.

331. Sopa Canja

Ingredientes:
125g de arroz;
80g de cebola;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou de peito de frango;
8ml de óleo de soja;
400g de batata inglesa;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Lavar, descascar e cortar a batata e a cebola em cubos. Reservar. Colocar o frango na panela
para ferver. Depois de cozido, retirá-lo do caldo e desfiá-lo. Devolver a carne à panela para
reaquecer. Refogar a cebola e despejá-la na panela do frango quando esta começar a ferver,
juntamente  com  o  arroz,  o  sal  e  a  batata.  Cozinhar  até  que  o  arroz  fique  macio,
acrescentando água conforme a necessidade.

332. Sopa Caseira
Ingredientes:

Arroz;
Cenoura;
Vagem;
Couve-flor;
Repolho;
Cebola;
Óleo de soja;
Temperos verdes;
Sal.



Modo de Preparo:
Aquecer o óleo em uma panela, juntar a cebola e refogar. Colocar a cenoura descascada e
picada e a água. Em seguida acrescentar a vagem e o repolho, tampar a panela e cozinhar.
Juntar a couve-flor e o arroz e cozinhar.  Retirar do fogo, acrescentar o tempero verde e
servir.

333. Sopa Creme de Aipim 

Ingredientes:
600g de aipim descascado;
8ml de óleo de soja;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou peito de frango;
8g de tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:
Ferver o frango com água até cozinhar bem. Retirar o frango, desfiá-lo e devolver a carne ao
caldo. Reservar. Preparar a receita de moranga refogada e liquidificá-la ligeiramente depois
de pronta. Levar a mistura à panela, acrescentar o caldo e aquecer. Salpicar tempero verde
na hora de servir.

334. Sopa creme de aipim com abóbora

Ingredientes:
300g de aipim;
300g de moranga;
5 ml de óleo de soja;
aparas de coxa e sobrecoxa ou peito de frango;
5g de tempero verde;
70g de cebola;
2 g de alho;
3g de sal.

Modo de preparo: 
Refogar o frango com a cebola e o alho até dourar. Acrescentar água e sal e cozinhar até
ficar bem cozido. Retirar o frango, desfiá-lo e devolver a carne ao caldo. Reservar. Cozinhar
o aipim e a abóbora até que fiquem macios. Amassar e colocar junto com o frango e o caldo.
Cozinhar até que fique bem cremoso. Acrescentar o tempero verde e servir.

335. Sopa Creme de Ervilha   
Ingredientes:
400g de ervilha em conserva;
80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou peito de frango;
8g de tempero verde;
Sal.



Modo de Preparo:
Ferver o frango com água até cozinhar bem. Retirar o frango, desfiá-lo e devolver a carne ao
caldo.  Reservar.  Aquecer  o  óleo  em  uma  panela,  juntar  a  cebola  e  refogar  até
dourar.Reservar.  Escorrer as ervilhas e liquidificá-las rapidamente junto com o refogado.
Levar a mistura à panela, acrescentar o caldo e aquecer. Salpicar tempero verde na hora de
servir.

336. Sopa creme de ervilha com legumes

Ingredientes:
300g de ervilha;
100g de legumes disponíveis;
70g de cebola;
4 ml de óleo de soja;
aparas de coxa sobrecoxa ou peito de frango;
5g de tempero verde;
3g de sal.

Modo de preparo: 
Ferver o frango e os legumes até cozinhar bem. Retirar o frango, desfiá-lo e devolver a
carne do caldo e legumes que ficaram na panela e reservar. Aquecer o óleo em outra panela,
juntar a cebola e refogar até dourar. Reservar. Liquidificar os legumes que já foram cozidos
e refogados. Levar a mistura à panela, acrescentar o caldo e aquecer. Salpicar tempero verde
na hora de servir.

337. Sopa Creme de Moranga 

Ingredientes:
Receita de moranga refogada;
8ml de óleo de soja;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou peito de frango;
8g de tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:
Ferver o frango com água até cozinhar bem. Retirar o frango, desfiá-lo e devolver a carne ao
caldo. Reservar. Preparar a receita de moranga refogada e liquidificá-la ligeiramente depois
de pronta. Levar a mistura à panela, acrescentar o caldo e aquecer. Salpicar tempero verde
na hora de servir.

338. Sopa Cremosa

Ingredientes:
Batata;
Cebola;
Óleo de soja;
Tempero verde;
Massa para sopa;
Legumes disponíveis no dia;
Sal.



Modo de Preparo:
Aquecer o óleo em uma panela, juntar a cebola e refogar até dourar. Colocar todos os

legumes já limpos, descascados e picados, deixar refogar um pouquinho e acrescentar água.
Deixar cozinhar até amaciar e adicionar a massa de sopa, aguardando seu cozimento. Retirar
do fogo, acrescentar o tempero verde e o sal e servir.

339. Sopa Cremosa de Batata   

Ingredientes:
600g de batata inglesa;
80g de cebola;
8ml de óleo de soja;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou peito de frango;
8g de tempero verde;
Sal.

Modo de Preparo:
Ferver o frango com água até cozinhar bem. Retirar o frango, desfiá-lo e devolver a carne ao
caldo.  Reservar.  Aquecer  o  óleo  em uma  panela,  juntar  a  cebola  e  refogar  até  dourar.
Reservar.  Descascar  e  cortar  as  batatas  em cubinhos.  Cozinhar  as  batatas  em água  até
ficarem macias. Escorrer a água e liquidificá-las rapidamente junto com o refogado. Levar a
mistura à panela, acrescentar o caldo e aquecer. Salpicar tempero verde na hora de servir.

340. Sopa de feijão com legumes

Ingredientes:
100g de feijão;
50g de cebola;
1g de alho;
4ml de óleo de soja;
5g de tempero verde;
Vegetais;
80g de massa para sopa;
3g de sal.

Modo de Preparo:
Escolher o feijão e lavar bem os grãos. Deixar de molho por aproximadamente 1 hora e
colocar na panela para ferver. À parte, descascar a cebola e o alho, cortá-los em pedacinhos
e refogá-los. Colocar o refogado e o sal na panela do feijão, quando esta começar a ferver.
Cozinhar até que o grão fique macio e acrescentar o tempero verde. Retirar uma parte dos
grãos, liquidificá-los e devolvê-los à panela. Colocar os legumes descascados e picados no
caldo do feijão para cozinhar e completar  com água conforme necessário.  Acrescentar  a
massa e deixar cozinhar.



341. Sopa de Feijão com Milho e Arroz
Ingredientes:
100g de feijão;
80g de cebola;
0,1g de alho;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde;
50g de milho verde;
120g de arroz;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Escolher o feijão e lavar bem os grãos. Deixar de molho por aproximadamente 1 hora e
colocar na panela para ferver. À parte, descascar a cebola e o alho, cortá-los em pedacinhos
e refogá-los. Colocar o refogado e o sal na panela do feijão, quando esta começar a ferver.
Cozinhar até que o grão fique macio e acrescentar o tempero verde. Retirar uma parte dos
grãos,  liquidificá-los e devolvê-los à panela.  Colocar  o arroz para cozinhar no caldo do
feijão e completar com água conforme o necessário. Escorrer o milho verde e adicioná-lo à
sopa. Deixar ferver até o arroz ficar bem cozido e macio.

342. Sopa de Legumes com Arroz
Ingredientes:
120g de arroz;
80g de cebola;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou de peito de frango;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde;
100g de legumes disponíveis na Escola;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Lavar bem, descascar e ralar ou cortar em pedaços todos os legumes. Reservar. Colocar o
frango na panela para ferver. Depois de cozido, retirá-lo do caldo e desfiá-lo. Devolver a
carne à panela para reaquecer. Descascar e picar a cebola, refogá-la e despejá-la na panela
do frango quando esta começar a ferver com o arroz, o sal e os legumes. Cozinhar até que o
arroz fique macio, acrescentando água conforme a necessidade.

343. Sopa de Legumes com Massa
Ingredientes:
80g de massa para sopa;
80g de cebola;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou de peito de frango;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde;
100g de legumes disponíveis na Escola;
5g de sal.



Modo de Preparo:
Lavar bem, descascar e ralar ou cortar em pedaços todos os legumes. Reservar. Colocar o
frango na panela para ferver. Depois de cozido, retirá-lo do caldo e desfiá-lo. Devolver a
carne à panela para reaquecer. Descascar e picar a cebola, refogá-la e despejá-la na panela
do frango quando esta começar a ferver com a massa, o sal e os legumes. Cozinhar até que a
massa fique macia, acrescentando água conforme a necessidade.

344. Sopa de Lentilha com Massa
Ingredientes:
80g de cebola;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou de peito de frango;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde;
100g de legumes disponíveis na Escola;
5g de sal.
60g de lentilha;
0,1g de alho;
8g de massa para sopa;
Sal.

Modo de Preparo:
Escolher a lentilha e lavar bem os grãos. Deixar de molho por aproximadamente 1 hora e
colocar  na  panela  para  ferver.  À parte,  descascar  a  cebola  e  os  legumes,  cortá-los  em
pedacinhos  e  refogá-los.  Colocar  o  refogado  e  o  sal  na panela  da  lentilha,  quando esta
começar  a  ferver.  Cozinhar  até  que  o  grão fique macio  e  acrescentar  o  tempero verde.
Retirar uma parte dos grãos, liquidificá-los e devolvê-los à panela. Colocar a massa para
cozinhar no caldo da lentilha e completar com água conforme o necessário. Deixar ferver
até a massa ficar bem cozida e macia.

345. Sopa de Moranga com Couve

Ingredientes:
Carne (vazio);
Moranga;
Couve-folha;
Cebola;
Água;
Alho;
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Lavar e descascar a moranga. Cortar em pedaços. Reservar. Lavar e cortar a couve em tiras
bem fininhas. Reservar. Levar ao fogo a carne em uma panela com bastante água. Adicionar
sal  a  gosto.  Descascar  e  picar  a  cebola  e  o  alho  e  adicionar  ao  caldo  de  cozimento.
Acrescentar a moranga. Cozinhar até que a moranga se desmanche, tornando o caldo mais
consistente e amarelo. Adicionar a couve e cozinhar em fogo brando até que fique macia.



346. Sopa Diamante

Ingredientes:
Batata;
Cebola;
Óleo de soja;
Tempero verde;
Massa para sopa ou Arroz;
Espinafre;
Ovos;
Sal.

Modo de Preparo:
Aquecer o óleo em uma panela, juntar a cebola e refogar até dourar. Descascar e picar a
batata e reservar. Lavar e cortar o espinafre e cortá-lo em tirinhas, adicionando ao refogado
juntamente com as batatas. Deixar refogar um pouco e em seguida acrescentar água e deixar
cozinhar até amaciar. À parte, bater os ovos a fim de misturar a clara e a gema. Adicionar a
massa  de sopa ou o arroz e também os ovos batidos  à sopa e aguardar  seu cozimento,
mexendo sempre. Retirar do fogo, acrescentar o tempero verde e o sal e servir.

347. Sopa Fidelini

Ingredientes:
80g de massa fidelini;
20g de cebola;
Aparas de coxa e sobrecoxa ou de peito de frango;
8ml de óleo de soja;
8g de tempero verde;
5g de sal.

Modo de Preparo:
Lavar bem, descascar e ralar ou cortar em pedaços todos os legumes. Reservar. Colocar o
frango na panela para ferver. Depois de cozido, retirá-lo do caldo e desfiá-lo. Devolver a
carne à panela para reaquecer. Descascar e picar a cebola, refogá-la e despejá-la na panela
do frango quando esta começar a ferver com a massa, o sal e os legumes. Cozinhar até que a
massa fique macia, acrescentando água conforme a necessidade.

348. Suco de Uva

Ingredientes:
600ml de suco de uva branco ou tinto;

Modo de Preparo:
Diluir o suco em igual quantidade de água, cuidando para manter seu sabor suave e original.



349. Suco Natural de Abacaxi

Ingredientes:
700g de abacaxi;
100g de açúcar.

Modo de Preparo:
Lavar o abacaxi, tirar a casca e liquidificar a fruta. Coar e diluir o líquido em água.  Se
necessário, acrescentar um pouco de açúcar.

350. Suco Natural de Laranja
Ingredientes:
1kg de laranja;

Modo de Preparo:
Lavar as laranjas. Espremer o suco e dilui-lo em água. 

351. Suco Natural de Maracujá
Ingredientes:
300g de maracujá;
100g de açúcar.

Modo de Preparo:
Lavar os maracujás. Retirar a polpa e liquidificar. Coar e acrescentar a água e o açúcar.

352. Suco Natural de Melancia

Ingredientes:
1,2Kg de melancia;

Modo de Preparo:
Lavar as melancias e retirar a casca. Liquidificar e coar a polpa, diluí-la em água.

353. Torta de Carne Moída

Massa

Ingredientes:
Farinha de trigo;
Óleo de soja;
Leite;
Ovos;
Óleo para untar;
Sal a gosto;
Queijo fatiado.



Recheio

Ingredientes:
Carne moída;
Óleo de soja;
Cebola picada;
Alho amassado;
Milho verde;
Ervilha;
Sal a gosto.

Modo de Preparo:
Refogue a carne no óleo com a cebola, o alho, o milho e a ervilha até amaciar. Tempere com
sal. Reserve. Bata todos os ingredientes da massa até incorporar. Despeje metade em uma
forma untada,  espalhe  o  refogado  e  cubra  com a massa  restante.  Leve ao forno  médio,
preaquecido, por 30 minutos. Sirva.

354. Torta de Frango

Modo de Preparo:

Preparar  a  mesma  receita  da  torta  de  carne,  apenas  substituindo  a  carne  pelo  frango
desfiado.

355. Torta Dourada

Ingredientes:
Purê de batata;
Óleo de soja;
Sal;
Brócolis;
Tomate;
Couve-flor;
Cenoura;
Pimentão;
Cebola.

Modo de Preparo:

Preparar  o  purê  de  batatas  e  reservar.  Numa  panela,  colocar  o  óleo  e  refogar  a
cenoura,  a  cebola  e  o  pimentão,  todos  cortados  em  pedaços  pequenos.  Deixar  dourar
levemente  por  alguns  minutos.  Quando  a  cenoura  estiver  quase  macia,  acrescentar  os
brócolis, tomate e couve-flor (ou os vegetais que tiver na escola). Colocar um pouco de água
e sal e deixar cozinhar. Untar um refratário com um pouco de óleo, colocar uma camada de
purê de batatas e por cima, o refogado de vegetais. Depois o restante do purê por cima.
Levar o forno pré-aquecido por, em média 30 minutos, ou até dourar bem o queijo.



356. Torta de Pão Quente
Ingredientes:
P250g de pão de forma;
0,1g de orégano;
Receita de guisado ao molho;
150g de queijo fatiado.

Modo de Preparo:
Preparar a receita de guisado ao molho. Em uma forma ou refratário, forrar o fundo com as
fatias de pão de forma e colocar uma camada de guisado ao molho. Repetir as camadas mais
uma vez, cobrir com o queijo fatiado, salpicar o orégano e levar ao forno para gratinar. 

357. Torta Madalena
Ingredientes:
600g de aipim descascado;
30m de óleo;
5g de sal;
Receita de guisado ao molho;
120g de queijo fatiado.

Modo de Preparo:
Cortar  em  pedaços  e  cozinhar  bem  o  aipim  com  água.  Escorrer  a  água,  esmagá-lo  e
acrescentar o sal, o óleo e um pouco de água do cozimento se necessário, até obter um purê
firme.  Reservar.  À  parte,  preparar  a  receita  de  guisado  ao  molho.  Em  uma  forma  ou
refratário, colocar uma camada de purê de aipim e uma de guisado ao molho por cima.
Repetir  as camadas mais  uma vez,  finalizar com o queijo  fatiado e levar ao forno para
gratinar. 

358. Torta Salgada de Legumes com Queijo

Ingredientes da Massa:
Leite;
Farinha de trigo;
Óleo;
Fermento em pó;
Ovos;
Sal;
Legumes disponíveis na Escola (tomate, cenoura, vagem, couve-flor, brócolis, ...);
Queijo fatiado picado.

Modo de Preparo:
Misturar e liquidificar o leite, a farinha de trigo, o óleo, o fermento em pó, os ovos e o sal.
Reservar.  Lavar, picar e refogar os legumes em óleo. Adicionar sal a gosto e depois de
pronto, acrescentar parte do queijo picado. Reservar. Colocar, em uma forma funda, untada
com óleo e farinha, 1/3 da massa. Colocar todo o refogado e cobrir com o restante da massa.
Colocar o queijo fatiado restante e levar ao forno por aproximadamente 25 minutos, ou até
que a massa fique cozida e o queijo gratinado.



359. Torteletti de Moranga à Bolonhesa

Ingredientes:

150g de queijo fatiado.

Molho

300g de carne moída cozida;
8ml de óleo de soja;
Receita de molho de tomate;
80g de cebola;
0,1g de alho;
5g de sal.

Massa

150g de farinha de trigo;
1 ovo;
40g de leite em pó;
3g de sal;
10g de açúcar;
20ml de óleo de soja.

Recheio

600g de moranga;
2g de sal;
1g de cravo-da-índia;
1g de canela em rama;
10g de açúcar.

Modo de Preparo:

Molho

Descascar e picar a cebola e o alho e refogá-los até que fiquem dourados. Acrescentar o
molho de tomate, a carne moída e o volume de água desejado. Acompanhar o cozimento e
mexer de vez em quando. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Se necessário, acrescentar
um pouco de água ou sal.

Massa

Diluir  o leite em pó,  em água fervida,  conforme as instruções da embalagem. Reservar.
Liquidificador os ovos, o leite, o açúcar e o sal. Acrescentar, aos poucos, a farinha, até que
atinja  consistência  cremosa  fina.  Reservar.  Aquecer  e  untar  uma  frigideira.  Colocar
quantidade suficiente da massa apenas para cobrir o fundo da frigideira. Deixar dourar e
virar para cozinhar do outro lado. Fazer o mesmo procedimento com toda a massa. 



Recheio

Cozinhar a moranga na água. Descascar e amassar, formando um purê. Adicionar o sal e o
açúcar e reservar.

Montagem do Torteletti:
Forrar o fundo de um refratário com metade do molho. Sobre ele, colocar uma camada de
massas de panqueca dispostas lado a lado, cobrir com o recheio de moranga, acrescentar
uma camada de massas de panqueca e uma com o restante do molho. Finalizar a última
camada cobrindo-a com o queijo fatiado e levar para aquecer até derreter o queijo. 

360. Tortinhas Coloridas

Ingredientes: 
Presunto;
Leite;
Cenoura;
Milho;
Ervilha;
Cebola;
Farinha de Trigo;
Queijo;
Ovo;
Óleo para untar.

Modo de Preparo: 
Bater os ovos e temperar com um pouco de sal. Misturar o presunto, a cebola e as cenouras
cozidas, que devem estar bem picados. Depois acrescentar a farinha e misturar. Colocar o
queijo,  o milho,  a ervilha,  por último o leite. Despejar  em forma untada, levar ao forno
médio por 40 minutos. Quando dourar a parte de cima está pronto.

361. Vegetais ao Forno

Ingredientes:
Cenoura picada;
Batata picada;
Chuchu picado;
Milho;
Ervilha;
Molho branco.

Modo de Preparo:
Depois que as verduras estiverem picadas levar ao fogo para cozinhar. Quando estiverem
cozidas, escorrer a água e colocar em um refratário. Adicionar o milho e a ervilha. Por cima
colocar o molho branco e levar ao forno para derreter o queijo. Os vegetais podem ser subs-
tituídos por outros que estiverem disponíveis na escola.



362. Vitamina de Frutas

Ingredientes:
Leite em pó;
Açúcar;
Fruta disponível.

Modo de Preparo:
Diluir o leite em pó, em água fervida, conforme as instruções da embalagem. Descascar as
frutas (se necessário) e picar. Colocar as frutas picadas, o leite e o açúcar no liquidificador e
liquidificar até que fique cremoso. Servir em copos individuais.

363. Vitamina de fruta com aveia

Ingredientes:
120g de leite em pó;
30g de aveia em flocos;
80g de fruta (banana, mamão ou maçã);
50g de açúcar mascavo.

Modo de preparo:
Diluir o leite conforme instrução da embalagem, colocar no liquidificador junto com a fruta,
a aveia e o açúcar mascavo. Liquidificar e servir.


