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Aipim

Ingredientes: aipim na quantidade fornecida na listagem de per capitas e sal.

Preparo: cozinhar o aipim em pedaços em água com sal até que fique macio e

completamente cozido. Escorrer a água. Servir em seguida.

Almôndegas ao molho 

Ingredientes: tomate, cebola, almôndegas e tempero verde, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se necessário (as almôndegas já possuem gordura

e sal).

Preparo: em uma panela, dourar a cebola e o tomate, liquidificá-los acrescentando água.

Levar ao fogo e misturar 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 cozinhar as almôndegas 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. Se houverem 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.

Arroz

Ingredientes: arroz na quantidade fornecida na listagem de per capitas e sal. 

Preparo: Colocar o arroz numa panela e adicionar duas a três medidas de água para cada

uma de arroz utilizada. Acrescentar o sal, mexer bem e deixar cozinhar até ficar soltinho e

macio.
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Para o sal e o óleo de soja, deve-se utilizar o máximo de 1g/ml por 

aluno servido, distribuídos em todas as preparações do cardápio do dia.

Precisa lavar o arroz? Não há necessidade de lavar. Lavando, o amido do grão 

desprende-se com mais facilidade deixando o arroz mais “empapado”. Já no 

preparo de risotos, para ficar mais cremoso, pode-se lavar.
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Arroz à napolitana

Ingredientes: arroz, tomate, sobras de carne, cebola e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: Lavar e cortar a cebola e o tomate em cubinhos. Levar ao fogo até dourar, misturar

uma pitada de açúcar, o sal e as sobras de carne previamente cozidas e desfiadas até

aquecer bem para acentuar o sabor. Em uma panela à parte, cozinhar o arroz. Depois de

pronto, alternar camadas de arroz e de refogado, finalizando com uma de refogado e

salpicando tempero verde por cima.

Dica: pode-se acrescentar queijo picado ao final do preparo.

Arroz carreteiro

Ingredientes: arroz, cebola, tempero verde e carne em iscas, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas e sal.

Preparo:  fritar as iscas e acrescentar a cebola posteriormente, deixando dourar bem.

Acrescentar o sal e o arroz, acrescentando duas medidas de água para cada medida de arroz.

Salpicar tempero verde depois de pronto.

Arroz carreteiro com ervilhas

Ingredientes: arroz, cebola, ervilha, tempero verde e carne em iscas, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se necessário. 

Preparo: fritar as iscas e acrescentar a cebola posteriormente, deixando dourar bem.

Acrescentar o sal, a ervilha e o arroz, acrescentando duas medidas de água para cada

medida de arroz. Salpicar tempero verde depois de pronto.

Arroz colorido

Ingredientes: arroz, milho, ervilha, cenoura, vagem, tempero verde nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas e sal. 

Preparo: Colocar o arroz numa panela e adicionar duas a três medidas de água para cada

uma de arroz utilizada. Acrescentar o sal, mexer bem e deixar cozinhar até ficar soltinho e
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Os nutrientes do arroz atuam no 
sistema nervoso e imunológico, 
auxiliam na prevenção de doenças 
cardíacas e ajudam a diminuir 
reações alérgicas e asma.
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macio. Cozinhar a cenoura e a vagem separadamente já cortadas em cubinhos e acrescentar

ao arroz depois de pronto com o milho e a ervilha. Salpicar tempero verde.

Arroz colorido com atum

Ingredientes: arroz, cebola, alho, milho, ervilha, cenoura, vagem, tempero verde e atum, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas óleo de soja e sal. 

Preparo: lavar, descascar e cortar em cubos a cebola, a cenoura e o alho. Lavar a vagem,

aparar as pontas e cortar em pedacinhos. Refogar o atum, a cebola, a cenoura, o alho e a

vagem, mexendo até dourar a cebola. Acrescentar sal, milho, ervilha e o arroz, colocando

duas medidas de água para cada medida de arroz. Salpicar tempero verde depois de cozido.

Arroz colorido com guisado 

Ingredientes: arroz, carne moída, cenoura, milho, ervilha, cebola, alho e tempero verde, nas

quantidades fornecida na listagem de per capitas e  sal.

Preparo: cozinhar a carne moída com sal, alho e cebola. Cozinhar o arroz. Refogar a

cenoura. Misturar ao arroz cozido a carne, o refogado de cenoura e por último a ervilha, o

milho e o tempero verde picado.

Arroz colorido com iscas

Ingredientes: arroz, cebola, alho, milho, ervilha, cenoura, vagem, tempero verde e carne em

iscas, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se

necessário.

Preparo: lavar, descascar e cortar a cebola, a cenoura e o alho. Lavar a vagem, aparar as

pontas e cortar em pedacinhos. Fritar as iscas e acrescentar a cebola, a cenoura, o alho e a

vagem posteriormente, mexendo até dourar bem a cebola. Acrescentar o sal, o milho, a

ervilha e o arroz, colocando duas medidas de água para cada medida de arroz. Salpicar

tempero verde depois de cozido.

4

O atum é rico em nutrientes, incluindo 
o ômega 3, que auxilia na prevenção 
de arritmia cardíaca, diminui a chance 
de coágulos no sangue e melhora os 
níveis de colesterol. Também possui 
ação anti-inflamatória.
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Arroz com milho e carne 

Ingredientes: arroz, milho, carne moída e alho nas quantidades fornecida na listagem de per

capitas e sal.

Preparo: Refogar a carne com alho e sal. Adicionar o milho e reservar. Cozinhar o arroz e

depois de pronto misturar a carne.

Arroz de forno

Ingredientes: arroz, milho, ervilha, cenoura, vagem, tempero verde, ovos, nas quantidades 

fornecidas na listagem de per capitas e sal.

Preparo: Colocar o arroz numa panela e adicionar duas a três medidas de água para cada

uma de arroz utilizada. Acrescentar o sal, mexer bem e deixar cozinhar até ficar soltinho e

macio. Cozinhar a cenoura e a vagem separadamente, cortar em cubinhos e acrescentar ao

arroz depois de pronto, juntamente com o milho e a ervilha. Bater os ovos e acrescentar ao

arroz, levando ao forno até cozinhar o ovo. Salpicar tempero verde depois de pronto. Se

preferir, colocar os ovos cozidos e picados sobre o arroz colorido e levar ao forno apenas para

gratinar.

Arroz de forno com frios

Ingredientes: arroz, tomate, queijo, cebola, milho, ervilha e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas óleo de soja, se necessário, e sal.

Preparo: Lavar e cortar a cebola e o tomate em cubinhos. Levar ao fogo até dourar, misturar

uma pitada de açúcar, água e sal. Deixar cozinhar bem e manter o molho bem encorpado.

Quando estiver pronto, acrescentar o milho, a ervilha e o queijo, misturar bem e reservar. À

parte, cozinhar o arroz com água e sal. Depois de pronto o arroz, alternar camadas de arroz e

de molho, finalizando com uma de molho e salpicando tempero verde por cima. Levar ao forno

para gratinar.

Arroz doce

Ingredientes: arroz, leite em pó, açúcar, cravo-da-índia e canela em rama, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas. 
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Preparo: lavar o arroz e escorrer a água. Diluir o leite em pó em água e colocá-lo para ferver

com os temperos. Ao ferver, adicionar o açúcar e o arroz, mexendo sempre até cozinhar os

grãos.

Arroz festivo

Ingredientes: arroz, cebola, alho, milho, ervilha, cenoura, tempero verde e atum, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo.

Preparo: lavar, descascar e cortar em cubos a cebola, a cenoura e o alho. Refogar o atum, a

cebola, a cenoura e o alho mexendo até dourar a cebola. Acrescentar o sal, o milho, a ervilha

e o arroz, colocando duas medidas de água para cada medida de arroz. Salpicar tempero

verde depois de cozido.

Batata com tempero verde

Ingredientes: batata, cebola e tempero verde nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar bem as batatas e descascá-las. Cortá-las em partes. Em uma panela, colocar

o óleo e refogar a cebola. Acrescentar as batatas e o sal, cobrindo com água. Quando

estiverem cozidas, escorrer a água, colocar os temperos e servir.

Batata doce caramelada

Ingredientes: batata doce, água, açúcar, cravo e canela em rama, nas quantidades fornecida

na listagem de per capitas. 

Preparo: lavar bem, descascar e cortar a batata doce em pedaços. Fazer uma calda com o

açúcar, acrescentar os temperos e as batatas, cobrindo-as

com água para cozinharem.

Bolo - 300g

Ingredientes: bolo fornecido pronto para consumo.

Preparo: abrir a embalagem e com o auxílio de uma faca dividir o bolo em 6 pedaços.

Utilizando luva descartável, servir uma fatia para cada aluno.
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Não use açúcar demais. Quando 
consumido em excesso, ele aumenta o 
risco de desenvolver diabetes, 
obesidade e triglicerídeos elevados.
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Cachorro-quente

Ingredientes: pão, salsicha, tomate, cebola, milho e ervilha nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, óleo de soja e sal, se necessário.

Preparo:  refogar a cebola e o tomate. Liquidificar acrescentando água e levar ao fogo,

acrescentando uma pitada de açúcar e o sal. Por fim, acrescentar as salsichas em rodelas, o

milho e a ervilha, deixando ferver por alguns minutos. Podem ser acrescentados legumes

picados para cozinhar junto ou liquidificá-los para auxiliar a engrossar o molho. Cortar os pães

ao meio utilizando a luva descartável e colocar uma porção de molho, fechar o pão e levar ao

forno para aquecer. Servir os pães utilizando a luva descartável.

Cappuccino

Ingredientes: leite em pó e canela em pó nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, achocolatado (utilizar per capita de 6g) e café solúvel (utilizar per capita de 0,5g).

Preparo: diluir o leite conforme instruções do pacote. Acrescentar o achocolatado, o café e a

canela em pó, batendo no liquidificador até a mistura ficar homogênea.

Carne ao molho

Ingredientes: carne tipo patinho, cebola, alho, tomate e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: preparar a carne, cortando em pedaços menores. Descascar a cebola e o alho e

picar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e fritar a carne até que fique corada.

Acrescentar a cebola e o alho. Misturar bem. Quando estiverem dourados acrescentar o

tomate picado e a água. Deixar ferver. Verificar o sabor e colocar o sal. Se necessário,

acrescentar mais água para fazer o molho. Deixar em fogo médio até que a carne esteja

completamente cozida. Acrescentar o tempero verde no momento de servir.
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O café pode contribuir na 
diminuição das dores de cabeça, 
melhorar o sistema respiratório e 
prevenir doenças degenerativas.

Não é preciso adicionar sal, pois a 
salsicha já possui muito. Se 
consumido em excesso, traz 
prejuízos à saúde, como hipertensão 
arterial e problemas cardíacos.
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Carne com batata

Ingredientes: carne tipo patinho, água, cebola, alho, batata descascada e picada e tempero

verde, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: preparar a carne, cortando em pedaços menores. Descascar a cebola e o alho e

picar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e fritar a carne até ficar corada. Acrescentar a

cebola e o alho, misturar bem. Quando estiverem dourados, acrescentar a batata, o sal e a

água. Deixar ferver. Se necessário, acrescentar mais água para fazer o molho. Deixar em

fogo médio até que a carne e a batata estejam completamente cozidas. Acrescentar o

tempero verde no momento de servir.

Carne de panela

Ingredientes: cebola, carne patinho, tomate e tempero verde, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: cortar a carne em pedaços e levar à panela com óleo até ficar cozida. Acrescentar a

cebola e o tomate, liquidificados acrescentando água. Deixando ferver bem para acentuar o

sabor. Salpicar tempero verde ao desligar o fogo. 

Carne havaiana

Ingredientes: alho, cebola, carne moída, tomate, casca de banana, banana, maçã, tempero

verde, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal. Se houver,

pode-se acrescentar talos de vegetais e abacaxi.

Preparo: Dourar o alho e a cebola no óleo. Acrescentar a carne moída, o tomate, os talos e a

casca de banana e refogar. Juntar a maçã e a banana picadas, o abacaxi (se houver) e o sal.

Deixe as frutas cozinharem até ficarem macias. Desligue o fogo e salpique o tempero verde.

Carne suína com tomate

Ingredientes: carne suína cortada em pedaços (cubos), cebola, alho, tomate e tempero verde

nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: descascar a cebola e o alho e picar. Em uma panela grande, aquecer o óleo e fritar

os pedaços de carne, até que fiquem dourados. Acrescentar a cebola e o alho. Deixar a carne

cozinhar. Acompanhar o cozimento e ir acrescentando um pouco de água, se for necessário

para que a carne não queime nem fique seca. Quando estiver quase pronta, adicionar os
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tomates picados. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Cozinhar até que a carne esteja

completamente cozida e macia e os tomates murchos. Adicionar o tempero verde e servir.

Carne suína na panela

Ingredientes: carne suína cortada em pedaços (cubos), cebola, alho e tempero verde nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: descascar a cebola e o alho e picar. Reservar. Em uma panela grande, aquecer o

óleo e fritar os pedaços de carne, até que fiquem dourados. Acrescentar a cebola e o alho.

Deixar a carne cozinhar. Acompanhar o cozimento e ir acrescentando um pouco de água, se

for necessário para que a carne não queime nem fique seca. Mexer de vez em quando.

Verificar o sabor e acrescentar o sal. Cozinhar até que a carne esteja completamente cozida e

macia. Adicionar o tempero verde e servir.

Cenoura refogada com guisado

Ingredientes: cenoura, carne moída, alho, cebola, tempero verde, nas quantidades fornecidas

na listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se necessário.

Preparo: lavar, descascar e cortar a cenoura em cubinhos ou palitos. Refogar a carne moída

e a cenoura no óleo, juntamente com o alho e a cebola descascados e picados. Deixar

cozinhar e por fim, lavar, picar e salpicar o tempero verde por cima. 

Chá de ervas naturais

Ingredientes: Chá de ervas nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas.

Preparo: Aquecer a água até ferver. Acrescentar o chá e deixar em infusão durante alguns

minutos.

Chá gelado

Ingredientes:  Chá  de  ervas  e/ou  frutas  nas  quantidades  fornecidas  na  listagem  de  per

captas.

Preparo: Aquecer a água até ferver. Acrescentar as ervas e/ou as frutas e deixar em infusão

durante alguns minutos. Fazer no turno anterior ao que será servido e manter sob refrigeração
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A carne suína é excelente fonte de vitamina B2, 
que é necessária para a formação das células 
vermelhas do sangue, regulação da tireoide. 
Também possui vitamina B12, importante para 
os sistemas nervoso e digestório.
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até o momento da refeição. Em caso de não haver espaço suficiente na geladeira, fazer o chá

no turno que será servido e adicionar gelo (que deve ser feito com os potes disponíveis na

escola).

Chocolate quente

Ingredientes: Leite em pó, achocolatado e aveia nas quantidades fornecidas na listagem de

per capitas.

Preparo: Diluir o leite conforme instruções do pacote. Acrescentar o achocolatado e a aveia,

misturando bem até obter uma mistura homogênea. Levar ao fogo até ferver. 

Chuchu refogado

Ingredientes: chuchu e cebola, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo

de soja e sal.

Preparo: descascar os chuchus e picar. Reservar. Descascar a cebola e picar. Em uma

panela, aquecer o óleo e refogar a cebola. Acrescentar o chuchu e um pouco de água.

Refogar. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Cozinhar somente o tempo necessário para

que o chuchu esteja cozido, evitando o cozimento excessivo.

Couve chinesa refogada

Ingredientes: couve chinesa e cebola nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas,

sal e óleo de soja.

Preparo: lavar bem as folhas da couve chinesa. Cortar em tiras bem fininhas. Reservar.

Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Em uma panela, aquecer o óleo e

refogar a cebola. Acrescentar a couve chinesa 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 chinesa esteja cozida, evitando o cozimento excessivo.

Couve folha à mineira

Ingredientes: couve folha, farinha de mandioca, cebola e alho nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e óleo de soja.
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Preparo: lavar e picar a couve folha. Em uma panela, colocar o óleo e refogar a cebola e o

alho. Acrescentar a couve folha e o sal e refogar até murchar. Desligar o fogo e acrescentar a

farinha de mandioca.

Couve-folha refogada

Ingredientes: couve folha, alho, cebola nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar e picar a cebola e o alho. Lavar e fatiar a couve em tirinhas.

Refogar no óleo a cebola, a couve e o alho. Deixar amaciar a couve e dourar a cebola. Por

fim, acrescentar o sal.

Cremes

Ingredientes: mistura para creme e água, na quantidade fornecida na lista de per capitas. 

Preparo: Diluir o produto conforme instruções do fabricante contidas na embalagem.

Creme com aveia

Ingredientes: mistura para creme, água e aveia, nas quantidades fornecidas na lista de per

capitas.

Preparo: Diluir o creme e preparar conforme as instruções dos pacotes. Depois de pronto

adicionar aveia e servir.

Creme de aveia 

Ingredientes: Leite em pó, aveia e açúcar,  nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas.

Preparo: Diluir  o  leite  conforme  instruções  do  pacote.  Acrescentar  a  aveia  e  o  açúcar,

misturando bem até obter uma mistura homogênea. Levar ao fogo até ferver e engrossar. 

Cuca fatiada

Ingredientes: cuca fatiada, fornecida pronta para consumo.

Preparo: abrir a embalagem e, utilizando luva descartável, servir duas fatias para cada aluno

(uma por vez).
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A aveia auxilia a reduzir o colesterol ruim, a 
pressão arterial e o diabetes e no funcionamento 
do intestino. Possui zinco que ajuda na imunidade 
e o boro, importante para a saúde dos ossos.
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Farofa de carne

Ingredientes: iscas de carne bovina, cebola, alho, tempero verde e farinha de mandioca, nas

quantidades fornecida na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: em uma panela, aquecer o óleo e fritar a carne até ficar corada. Acrescentar a

cebola e o alho picados e deixar refogar até secar a água. 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 o tempero verde e servir.

Farofa de ovo

Ingredientes: ovos, cebola, alho, tempero verde, e farinha de mandioca, nas quantidades

fornecida na listagem de per capitas, óleo e sal.

Modo de Preparo: higienizar, cozinhar, descascar e picar os ovos. Em uma panela, aquecer

o óleo e refogar a cebola e o alho. 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 os ovos picados.

Feijão

Ingredientes: feijão, alho, pimentão, cebola nas quantidades fornecidas na listagem de per 

capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: escolher e lavar o feijão, escorrer a água de lavagem e colocar para cozinhar numa

panela com água. À parte, dourar a cebola, o alho e o pimentão e acrescentar ao feijão depois

de cozido, juntamente com o sal. Deixar ferver bastante para abrir os grãos engrossar o caldo,

podendo também ser liquidificado parte dos grãos para obter um caldo mais consistente.

Flocos com leite 

Ingredientes: cereais esféricos ou laminados e leite em pó, nas quantidades fornecidas na 

listagem de per capitas. 

Preparo: diluir o leite em pó de acordo com as instruções da embalagem. Colocar o cereal 

dentro das xícaras e no momento de servir os alunos, acrescentar o leite para evitar que o 

cereal fique amolecido.
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Flocos com leite e aveia

Ingredientes: cereais esféricos ou laminados, leite em pó e aveia, nas quantidades fornecidas

na listagem de per capitas. 

Preparo: diluir o leite em pó de acordo com as instruções da embalagem. Colocar o cereal e a

aveia dentro das xícaras e no momento de servir os alunos, acrescentar o leite para evitar que

o cereal fique amolecido.

Frango ao molho de ervilhas

Ingredientes: frango, tomate, cebola, alho, vinagre, ervilha e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo:  cortar o frango em pedaços e temperá-lo com sal, vinagre, tempero verde e alho.

Levar ao fogo para refogar com o óleo de soja até ficar dourado e macio. Acrescentar a

cebola e o tomate cortados em cubinhos, deixando cozinhar bem, até obter um molho

consistente. Adicionar uma pitada de açúcar e antes de desligar o fogo, colocar as ervilhas,

misturando com a carne. 

Frango assado

Ingredientes: coxa e sobrecoxa de frango, sal, alho, vinagre e tempero verde, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas. 

Preparo: cortar o frango em pedaços e temperá-lo com sal, vinagre, tempero verde e alho.

Aferventar os pedaços de frango numa panela até cozinharem bem. Escorrer e levar ao forno

para assar até ficar dourado e macio.

Obs. A fervura prévia faz com que a carne não diminua de tamanho e agiliza seu preparo,

pois o tempo de cocção fica menor. Se desejar, podem ser acrescidos temperos na hora de

assar para ficarem mais visíveis e ao mesmo tempo, acentuar o sabor.

Frango à xadrez
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Nunca adicione açúcar! Os cereais enviados à escola já possuem 

açúcar na sua composição, sendo desnecessário acrescentar mais.

A ervilha possui ação anti-inflamatória, 
antioxidante, substâncias que auxiliam no 
combate a doenças do coração e 
envelhecimento precoce. Também reduzem os 
níveis de colesterol e açúcar no sangue.
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Ingredientes: peito de frango, tomate, cebola, pimentão, alho, vinagre e tempero verde, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: cortar o frango em pedaços, retirar a pele e temperá-lo com sal, vinagre, tempero

verde e alho. Levar ao fogo para refogar com o óleo de soja até ficar dourado e macio.

Acrescentar a cebola, o pimentão e o tomate cortados em cubos grandes, deixando

cozinharem bem, até obter um molho consistente. Adicionar uma pitada de açúcar e antes de

desligar o fogo, colocar as ervilhas, misturando com a carne. 

Frango colorido

Ingredientes: tomate, cebola, vagem, cenoura, chuchu, batata, carne de frango, alho e

tempero verde, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: retirar a pele do frango, cortar em cubos e levar para refogar com óleo e sal,

acrescentando a cebola e o alho quando estiver quase cozida a carne. À parte, lavar,

descascar e cortar em cubinhos a batata, a cenoura, a cebola, a cenoura e o tomate. Lavar e

picar a vagem em cubinhos. Acrescentar os legumes e deixar cozinhar, mexendo para não

grudar. Não é necessário acrescentar água para fazer molho. Salpicar tempero verde ao

desligar o fogo.

Frango de caçarola

Ingredientes: carne de frango, tomate, cebola, pimentão, tempero verde e açúcar nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal.

Preparo: retirar a pele e cortar o frango em pedaços menores. Colocar numa panela para

refogar. À parte, refogar os temperos e o tomate picadinhos, acrescentando água, sal e uma

pitada de açúcar para fazer o molho. Colocar o molho sobre o frango e salpicar tempero verde

por cima.

Frango fubá

Ingredientes: frango, alho, farinha de milho, nas quantidades fornecida na listagem de per

capitas sal e óleo para untar.
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A carne de frango é rica em proteínas, ferro, vitaminas do 
complexo B, zinco e outros. Por ser uma carne mais 
magra, possui menor teor de gorduras saturadas, que 
podem ser prejudiciais ao coração, em comparação às 
carnes vermelhas.
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Preparo: retirar a pele do frango. Descascar o alho, cortar em pequenos pedaços e temperar

o frango, juntamente com o sal. Em um prato, colocar a farinha de milho e empanar os

pedaços de frango. Distribuir o frango em forma untada e levar ao forno para assar.

Galinhão

Ingredientes: pão, frango desfiado, milho e ervilha, nas quantidades fornecidas na listagem

de per capitas. 

Preparo: Fazer um molho de frango conforme receita, acrescentar o milho e a ervilha. Podem

ser acrescentados legumes picadinhos para cozinhar junto. Cortar os pães ao meio utilizando

a luva descartável e colocar uma porção de molho, fechar o pão e levar ao forno para

aquecer. Servir os pães também utilizando a luva descartável.

Guisado acebolado 

Ingredientes: tomate, cebola, carne moída e tempero verde, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e, se necessário, óleo de soja. 

Preparo: fritar a carne moída na panela até ficar cozida. Em seguida, acrescentar a cebola e

o tomate até dourá-los. Acrescentar uma pitada de açúcar e o sal, mexendo bastante para

não grudar. Não é necessário acrescentar água para fazer molho. Salpicar tempero verde ao

desligar o fogo.

Guisado com batata

Ingredientes: tomate, cebola, batata, carne moída, alho e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas e sal.

Preparo: lavar, descascar e cortar em cubinhos a batata, a cebola e o tomate. Refogar a

carne moída (não é necessário acrescentar óleo) com o alho, o tomate e a cebola na panela

até ficar cozida. Em seguida, acrescentar a batata e deixar cozinhar, colocando água

conforme a necessidade. Acrescentar uma pitada de açúcar e o sal, mexendo bastante para

não grudar. Não é necessário acrescentar água para fazer molho. Salpicar tempero verde ao

desligar o fogo.

Guisado à brasileira
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Ingredientes: tomate, cebola, carne moída, milho, ervilha, alho e tempero verde, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se necessário.

Preparo: lavar, descascar e cortar em cubinhos a cebola e o tomate. Fritar a carne moída

com o alho e a cebola na panela até ficar cozida. Em seguida, acrescentar o tomate e deixar

cozinhar. Acrescentar uma pitada de açúcar e o sal, mexendo bastante para não grudar. Não

é necessário acrescentar água para fazer molho. Quando estiver pronto, adicionar o milho e a

ervilha para aquecerem e salpicar tempero verde ao desligar o fogo.

Guisado colorido

Ingredientes: tomate, cebola, vagem, cenoura, chuchu, batata, cenoura, carne moída, alho e

tempero verde, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se

necessário. 

Preparo: lavar, descascar e cortar em cubinhos a batata, a cenoura, o chuchu, a cebola, a

cenoura e o tomate. Lavar e picar a vagem em cubinhos. Fritar a carne moída com o alho e a

cebola na panela até ficar cozida. Em seguida, acrescentar o restante dos legumes e deixar

cozinhar. Acrescentar uma pitada de açúcar e o sal, mexendo bastante para não grudar. Não

é necessário acrescentar água para fazer molho. Salpicar tempero verde ao desligar o fogo.

Guisado com ervilhas

Ingredientes: tomate, cebola, ervilha, guisado e tempero verde nas quantidades fornecidas

na listagem de per capitas e sal.

Preparo: fritar o guisado e reservar. Dourar a cebola e o tomate, liquidificá-los acrescentando

água. Levar ao fogo e acrescentar uma pitada de açúcar, o guisado e o sal, deixando ferver

bem para acentuar o sabor. Acrescentar as ervilhas e salpicar tempero verde ao desligar o

fogo. Se houverem 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.

Guisado com ovos
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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.
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Ingredientes: carne moída, ovos, tempero verde e alho nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se necessário.

Preparo: lavar, descascar e picar a cebola e o alho. Refogar a carne moída com a cebola e o

alho. Deixar cozinhar e acrescentar o sal. Cozinhar, descascar e picar os ovos. Misturar os

ovos ao guisado depois de pronto. 

Guisado com TV (tempero verde)

Ingredientes: carne moída, cebola, alho, tempero verde, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se necessário.

Preparo: descascar a cebola e o alho e picar. Em uma panela, refogar a carne, até que fique

dourada. Acrescentar a cebola e o alho. Acompanhar o cozimento e mexer de vez em

quando. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Cozinhar até que a carne esteja totalmente

cozida, macia e, de preferência, sequinha. Colocar o tempero verde em cima no momento de

servir.

Hambúrguer

Ingredientes: hambúrguer, pão para hambúrguer e tomate, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas e óleo de soja.

Preparo: preparar o hambúrguer conforme a receita de “Hambúrguer assado”. Higienizar os

tomates, realizar a sanitização (deixar de molho 15 minutos em solução clorada) e cortar em

fatias. Com o auxílio de luva descartável, cortar os pães ao meio e recheá-los com um

hambúrguer e uma ou duas rodelas de tomate. Servir os pães nos pratos utilizando luva

descartável ou pegador para que não haja contato manual com o alimento.

Hambúrguer assado

Ingredientes: hambúrguer na quantidade fornecida na listagem de per capitas e óleo de soja.

Preparo: untar a assadeira com pouco óleo e colocar os hambúrgueres. Assar em forno

preaquecido com fogo médio por cerca de 30 minutos ou até que estejam bem cozidos.
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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.
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Iogurte com aveia

Ingredientes: iogurte e aveia, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas.

Preparo: higienizar os saquinhos de iogurte antes de armazená-los na geladeira. Abrir os

saquinhos, colocar o conteúdo nas canecas e acrescentar uma colher de aveia em cada

caneca.

Iscas aceboladas

Ingredientes: iscas bovinas, cebola e alho nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: descascar a cebola e o alho. Picar o alho e cortar a cebola em rodelas grandes.

Reservar. Temperar as iscas com o sal e reservar. Colocar pouco óleo em uma frigideira ou

panela grande e refogar as iscas até que fiquem dourados. Acrescentar a cebola. Tampar a

panela, baixar o fogo e deixar que cozinhem.

Iscas ao molho 

Ingredientes: tomate, cebola, carne em iscas e tempero verde nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e, se necessário óleo de soja. 

Preparo: refogar as iscas na panela até ficar cozida. Em outra panela, dourar a cebola e o

tomate, liquidificá-los acrescentando água. Levar ao fogo e misturar uma pitada de açúcar, o

sal e as iscas, deixando ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar tempero verde ao desligar

o fogo. Se houverem 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.

Iscas ao molho com milho

Ingredientes: tomate, cebola, extrato de tomate, carne em iscas, milho verde e tempero 

verde, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas, sal e, se necessário, óleo de soja. 

Preparo: refogar as iscas na panela até ficar cozida. Em outra panela, dourar a cebola e o

tomate, liquidificá-los acrescentando água. Levar ao fogo e misturar o extrato de tomate, uma

pitada de açúcar, o sal e as iscas, deixando ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar

tempero verde e acrescentar o milho verde escorrido ao desligar o fogo. Se houverem

18

Importante: oferecer colher para os alunos comerem toda a aveia.
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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.

Iscas com abobrinha

Ingredientes: cebola, abobrinha, iscas bovinas, alho e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja se necessário e sal.

Preparo: lavar, e cortar em cubos ou tiras a abobrinha. Refogar as iscas com o alho e a

cebola na panela até ficar cozida. Em seguida, acrescentar a abobrinha e deixar cozinhar,

colocando água se houver necessidade. Acrescentar o sal, mexendo para não grudar.

Salpicar tempero verde ao desligar o fogo.

Iscas com batata

Ingredientes: tomate, cebola, batata, iscas bovinas, alho e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas óleo de soja se necessário e sal.

Preparo: lavar, descascar e cortar em cubinhos a batata, a cebola e o tomate. Refogar as

iscas com o alho e a cebola na panela até ficar cozida. Em seguida, acrescentar  a batata e

deixar cozinhar, colocando água conforme a necessidade. Acrescentar uma pitada de açúcar

e o sal, mexendo bastante para não grudar. Salpicar tempero verde ao desligar o fogo.

Iscas de fígado aceboladas

Ingredientes: fígado bovino, cebola, alho e tempero verde, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: cortar o fígado em iscas e temperar com alho e sal. Refogar as iscas na panela até

ficarem cozidas. Em seguida, acrescentar a cebola descascada e cortada em rodelas e deixar

dourar, adicionando um pouco de água para manter a suculência das iscas. Salpicar tempero

verde ao desligar o fogo. 

Iscas de fígado à portuguesa

Ingredientes: iscas de fígado, tomate, batata, cebola, alho, tempero verde, vinagre, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.
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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.
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Preparo: prepare um tempero com vinagre, alho amassado e sal. Coloque as iscas de fígado

nesse tempero e deixe por no mínimo 30 minutos, sob refrigeração. Tire o fígado e refogue-o.

Refogue a cebola, o tempero verde, o tomate e o sal. Deixe cozinhar um pouco, até formar um

bom molho. Corte as batatas em rodelas ou cubos e cozinhe-as. Junte o fígado e as batatas e

coloque o molho por cima.

Iscas de fígado empanadas e assadas

Ingredientes: iscas de fígado bovino, alho e farinha de milho, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: temperar as iscas com alho e sal. Colocar a farinha em uma bacia ou outro

recipiente. Despejar as iscas e mexer para empaná-las. Untar uma assadeira e acrescentar as

iscas. Assar em forno preaquecido com fogo médio por cerca de 40 minutos ou até que

estejam bem cozidas.

Jardineira de legumes

Ingredientes: cenoura, tomate, cebola, tempero verde, batata, milho, ervilha e vagem ou

moranga, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar e cortar a cebola, a cenoura, a batata e a moranga em cubinhos.

Lavar e cortar a vagem e o tomate em cubinhos também. Refogar em óleo a batata, a

cenoura, a vagem e a moranga, acrescentando mais tarde a cebola e o tomate, colocando

água aos poucos para cozinharem. Depois de cozidos e macios, adicionar o sal e salpicar o

tempero verde.

Lasanha de frango

Ingredientes: biscoito salgado, frango, queijo, milho, ervilha, tomate, cebola e alho, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: fazer um molho de frango (sem pele e sem osso), acrescentando o milho e a ervilha.

Dispor em uma forma ou cuba uma camada de biscoito salgado, uma camada de molho de

frango, outra camada de biscoito, intercalando sucessivamente. Dispor o queijo picado por

cima e levar ao forno para gratinar por poucos minutos. 
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Leite achocolatado

Ingredientes: leite em pó e achocolatado em pó, nas quantidades fornecidas na listagem de

per capitas. 

Preparo: diluir o leite em pó em água conforme as instruções da embalagem e acrescentar o

achocolatado em pó, misturando bem até obter uma mistura homogênea.

Leite com café

Ingredientes: café, açúcar e leite em pó, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas. 

Preparo:  diluir o leite em pó em água e levar para aquecer. Colocar o café dentro do leite

quente, adoçar e misturar bem. Servir em xícaras.

Lentilha

Ingredientes: lentilha, alho, pimentão, cebola, nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: escolher e lavar a lentilha, escorrer a água de lavagem e colocar para cozinhar

numa panela com água. À parte, dourar a cebola, o alho e o pimentão e acrescentar à lentilha

depois de cozida, com o sal. Deixar ferver bastante para abrir os grãos engrossar o caldo,

podendo também ser liquidificado parte dos grãos para obter um caldo mais consistente.

Massa 

Ingredientes: massa na quantidade fornecida na listagem de per capitas e sal.

Preparo: colocar uma panela com água no fogo conforme a quantidade indicada no pacote da

massa. Ao ferver, acrescentar a massa e o sal, cozinhando em fogo baixo até adquirir a

consistência “al dente”. Escorrer a água e acrescentar o molho quente. Antes de acrescentar

o molho, pode-se dar um banho de água fria na massa, para parar seu cozimento.

Massa à italiana
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Atenção: Não há necessidade de adicionar óleo na água de cozimento da massa 

e nem após o cozimento. O segredo está no tempo de cozimento e na quantidade 

de água: deve-se seguir sempre as orientações contidas na embalagem.

O leite possui muito cálcio, potássio, 
vitaminas A, B1, B2, D. Auxilia no 
combate a infecções, 
desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e na saúde óssea.
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Ingredientes: alho, cebola, tomate, ovo e tempero verde, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: Picar e refogar o alho e cebola até dourar. Adicionar o tomate picado e água, se

necessário, e deixar ferver um pouco até que fique de boa consistência. À parte, cozinhar,

descascar e picar os ovos. Adicionar o molho à massa já cozida, acrescentando os ovos e o

tempero verde. Servir. Se houver sobra de vegetais, elas podem ser adicionadas picadas ao

molho durante o cozimento. Cozinhar a massa conforme receita específica e adicionar o

molho.

Massa à napolitana

Ingredientes: massa, tomate, sobras de carne, cebola, óleo de soja, vinagre, sal e tempero

verde, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas. 

Preparo: Lavar e cortar a cebola e o tomate em cubinhos. Levar ao fogo até dourar, misturar

uma pitada de açúcar, o sal e as sobras de carne previamente cozidas e desfiadas até

aquecer bem para acentuar o sabor. Em uma panela à parte, colocar para ferver a água,

(conforme quantidade indicada no pacote). Ao ferver, acrescentar o sal e a massa, deixando-a

cozinhar até o ponto “al dente”  (nem mole, nem dura). Desligar o fogo, escorrer a massa e

colocar o molho, salpicando tempero verde por cima.

Dica: pode-se acrescentar queijo picado ao final do preparo.

Massa especial

Ingredientes: peito de frango, cenoura, vagem, cebola, alho, tomate e tempero verde, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja, se necessário.

Preparo: cozinhar o frango e desfiar. Refogar o frango com a cebola picada, o alho picado e

os temperos verdes. Acrescentar a cenoura descascada e picada e a vagem picada. Quando

estiver bem cozido, acrescentar o tomate e deixar encorpar. Cozinhar a massa conforme

receita específica e adicionar o molho.

Massa na manteiga

Ingredientes: massa, óleo de soja, cebola e tempero verde, nas quantidades fornecidas na 

listagem de per capitas, e sal.
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Preparo: refogar a cebola no óleo até dourar. Desligar o fogo e acrescentar o tempero verde.

Cozinhar a massa em água fervente e sal, escorrer e acrescentar o molho.

Massa na manteiga com frios

Ingredientes da massa: massa, presunto, queijo, tempero verde e tomate, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas óleo de soja e sal.

Preparo: Picar o queijo e o presunto, o tomate e o tempero verde. Refogar o tomate. Cozinhar

a massa em água fervente e sal, escorrer e acrescentar o molho, o queijo, o presunto  e o

tempero verde, colocar no forno para gratinar o queijo e murchar o tempero verde e servir

quente. 

Massa nutritiva

Ingredientes: cenoura descascada ralada ou picada, abobrinha ralada ou picada, tomate

picado, ovo, cebola picada, alho e tempero verde, nas quantidades fornecidas na listagem de

per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: colocar na panela o óleo, a cebola, o alho, a cenoura, a abobrinha e o tomate

picados. Quando estiver cozido, adicionar os ovos e os temperos. Cozinhar a massa conforme

receita específica e adicionar o molho

Massa primavera com carne suína

Ingredientes: carne suína, cenoura, ervilha, tomate, alho e cebola na quantidade fornecida na

listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: Cortar a carne suína em cubos pequenos, temperar com alho e sal. Numa panela,

refogar a cebola picada, acrescentar a carne e o tomate e um pouco de água se necessário,

para o cozimento da carne. Acrescentar a cenoura em cubos e as ervilhas. Cozinhe a massa

conforme a orientação do fabricante, misture com o molho e sirva.

Importante: quando houver queijo disponível acrescentá-lo picado à massa,  junto  com o

molho.
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Milho cozido

Ingredientes: milho verde em espigas na quantidade fornecida na lista de per capitas e sal.

Preparo: descascar as espigas e retirar bem os “cabelinhos”. Em uma panela, cozinhar em

água quente. Quando estiverem cozidas, retirar da água e acrescentar o sal.

Molho à bolonhesa

Ingredientes: tomate, cebola, carne moída e tempero verde, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e, se necessário, óleo de soja.

Preparo: refogar a carne moída na panela até ficar cozida. Em outra panela, dourar a cebola

e o tomate, liquidificá-los acrescentando água. Levar ao fogo e misturar uma pitada de açúcar,

o sal e a carne moída, deixando ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar tempero verde ao

desligar o fogo. Se houverem 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.

Molho de atum

Ingredientes: tomate, cebola, atum e tempero verde, nas quantidades fornecidas na listagem

de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: escorrer o atum e reservá-lo. Dourar a cebola e o tomate, liquidificá-los

acrescentando água. Levar ao fogo e misturar uma pitada de açúcar e o sal, deixando ferver

bem para acentuar o sabor. Acrescentar o atum e salpicar tempero verde ao desligar o fogo.

Se houverem 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.

Molho de frango

Ingredientes: tomate, cebola, carne de frango e tempero verde, nas quantidades fornecidas

na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: cozinhar a carne de frango com água e sal. Retirar a pele e os ossos visíveis da

carne. Em outra panela, dourar a cebola e o tomate, liquidificá-los acrescentando a água de

cozimento do frango. Levar ao fogo e misturar uma pitada de açúcar, o sal e a carne,

deixando ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar tempero verde ao desligar o fogo. Se
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houverem 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.

Molho de iscas

Ingredientes: tomate, cebola, iscas e tempero verde, nas quantidades fornecidas na listagem

de per capitas, sal e, se necessário, óleo de soja. 

Preparo: fritar as iscas e reservar. Dourar a cebola e o tomate, liquidificá-los acrescentando

água. Levar ao fogo e misturar uma pitada de açúcar, as iscas e o sal, deixando ferver bem

para acentuar o sabor. Salpicar tempero verde ao desligar o fogo. Se houverem 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.

Molho de iscas com ervilhas

Ingredientes: tomate, cebola, ervilha, iscas e tempero verde nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e, se necessário, óleo de soja. 

Preparo: fritar as iscas e reservar. Dourar a cebola e o tomate, liquidificá-los acrescentando

água. Levar ao fogo e misturar uma pitada de açúcar, as iscas e o sal, deixando ferver bem

para acentuar o sabor. Acrescentar as ervilhas e salpicar tempero verde ao desligar o fogo.

Se houverem 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

Molho de tomate ou molho sugo

Ingredientes: tomate, cebola e tempero verde, nas quantidades fornecidas na listagem de

per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: Dourar a cebola e o tomate, liquidificá-los acrescentando água. Levar ao fogo e

misturar uma pitada de açúcar e o sal, deixando ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar

tempero verde ao desligar o fogo. Se houverem 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.

25



Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação

Setor de Alimentação Escolar
Rua Luiz Michelon, 1495 – CEP 95074-000

Fone/Fax: (54) 3901.12.12

Molho de salsicha

Ingredientes: salsicha, tomate, cebola, nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, óleo de soja e sal, se necessário.

Preparo: refogar a cebola e o tomate no óleo. Liquidificar acrescentando água e levar ao fogo

para ferver, acrescentando uma pitada de açúcar e o sal. Por fim, acrescentar as salsichas em

rodelas e deixar ferver por alguns minutos. Podem ser acrescentados legumes picadinhos

para cozinhar junto ou liquidificá-los para auxiliar a engrossar o molho.

Molho sugo com legumes

Ingredientes: tomate, cebola, cenoura, milho, ervilha, vagem, batata e tempero verde, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: Lavar e descascar a cebola, a batata e a cenoura. Cortar em cubinhos estes

legumes, assim como o tomate e a vagem após serem lavados. Dourar a cebola e o tomate,

liquidificá-los acrescentando água. À parte, dourar a batata, a vagem e a cenoura. Juntar o

tomate e a cebola triturados, levar ao fogo e misturar uma pitada de açúcar, o sal, o milho e a

ervilha, deixando ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar tempero verde ao desligar o

fogo. Se houverem 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.

Moranga caramelada

Ingredientes: moranga com casca, açúcar, cravo e canela em rama, nas quantidades 

fornecidas na listagem de per capitas. 

Preparo: lavar e cortar as morangas em pedaços. Fazer uma calda com o açúcar,

acrescentar os temperos e as morangas, acrescentando água para cozinharem.
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Atenção: sempre que houverem legumes sobrando, pode-se 
acrescentá-los nos molhos!

A moranga é rica em vitamina A, 
B1, B2, C, fósforo, potássio, 
cálcio, magnésio e outros. 
Auxilia o sistema imune, 
memória, pele e cabelo. Previne 
o câncer e problemas de visão.
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Moranga refogada

Ingredientes: moranga descascada, cebola, tempero verde, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: refogar as morangas e a cebola, acrescentando água aos poucos até cozinhar.

Acrescentar o sal e salpicar o tempero verde. Atenção para não cozinhar excessivamente.

Moranga refogada com guisado

Ingredientes: moranga, carne moída, alho, cebola, tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar e cortar a moranga em cubinhos. Refogar a carne moída e a

moranga no óleo, juntamente com o alho e a cebola descascados e picados. Deixar cozinhar

e por fim, lavar, picar e salpicar o tempero verde por cima. 

Omelete de espinafre

Ingredientes: Ovos e espinafre nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas óleo

de soja e sal.

Preparo: Lavar e picar o espinafre. Bater os ovos e acrescentar sal. Junte o espinafre aos

ovos batidos e leve ao fogo, mexendo lentamente até que o ovo esteja completamente cozido.

Omelete de legumes

Ingredientes: ovos, cenoura, brócolis, orégano nas quantidades fornecidas na listagem de

per capitas óleo de soja e sal.

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

com serras. Cortar em cubos e colocar em uma panela com água para cozinhar. Lavar bem

os brócolis. Limpar, retirando as pontinhas amareladas e as partes necessárias. Cortar em

raminhos menores. Acrescentar à panela com a cenoura. Bater os ovos e acrescentar o sal.

Quando o brócolis e a cenoura estiverem cozidos, escorrer, acrescentar os ovos batidos,

mexendo lentamente, até que o ovo esteja completamente cozido.
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O espinafre é rico em ferro, 
vitamina A, vitaminas do 
complexo B, cálcio e fósforo. 
Auxilia no bom funcionamento 
do intestino, pele, visão e 
infecções.
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Dica: pode ser utilizado qualquer vegetal disponível na semana substituindo os legumes  da

receita.

Ovo cozido

Ingredientes: ovo de galinha na quantidade fornecida na listagem de per capitas. 

Preparo: colocar os ovos dentro da água e deixar cozinhar, fervendo por 10 minutos.

Descascar os ovos e servi-los com luva plástica exclusiva para esta finalidade e descartada

após encerrar a função ou com pegador. Se houver desperdícios, 

pode-se servir os ovos cortados pela metade.

Ovos à baiana

Ingredientes: ovos, açúcar, tomate, cebola, pimentão, tempero verde e legumes, nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: preparar o molho refogando a cebola, tomate e pimentão no óleo e acrescentar os

legumes cortados em pedacinhos para cozinhar, e  o sal. Acrescentar uma pitada de açúcar

para retirar a acidez do molho. Em uma assadeira, colocar os ovos estalados e cobri-los com

o molho. Colocar no forno e manter assando até os ovos ficarem bem cozidos. Salpicar o

tempero verde depois de pronto.

Pão com doce de frutas / doce de leite/ creme de leite / requeijão / mel 

Ingredientes: pão e recheio, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas. 

Preparo: com o auxílio de uma luva descartável, cortar o pão pela metade, passar o recheio

no interior do pão, fechar e servir, trocando a luva a cada interrupção da atividade e

desprezando-a ao final da tarefa.

Pão com frios

Ingredientes: pão, presunto e queijo, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas. 

Preparo: cortar os pães ao meio utilizando a luva descartável, colocar o queijo e o presunto

fatiados e fechar o pão. Servir os pães também utilizando a luva descartável.
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O ovo é uma ótima fonte de 
proteína, vitaminas A, complexo 
B, ferro, zinco, cálcio, cobre, 
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de gorduras boas, ômega 3 e 6.
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Pão com guisado

Ingredientes: pão massinha, tomate, cebola, carne moída e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas e sal.

Preparo: refogar a carne moída na panela até ficar cozida. Acrescentar a cebola e o tomate,

liquidificados acrescentando água. Deixar ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar tempero

verde ao desligar o fogo. Cortar os pães ao meio utilizando a luva descartável, colocar o

guisado e servir os pães nos pratos utilizando luva descartável ou pegador para que não haja

contato manual com o alimento.

Pão com patê de atum

Ingredientes: maionese, milho, ervilha, tempero verde e atum, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas e sal.

Preparo: Misturar o milho, a ervilha e o atum escorridos. Adicionar a maionese, misturar bem

e acrescentar água e sal a gosto até tomar consistência cremosa firme. Cortar os pães ao

meio utilizando a luva descartável e colocar uma porção desta mistura no seu interior. Fechar

os pães e servir imediatamente, ou manter em geladeira durante o período que anteceder a

sua distribuição aos alunos. 

Dica: pode-se acrescentar tomate picado e cenoura ralada, conforme a disponibilidade destes

vegetais na semana. 

Pão com patê de frango

Ingredientes: pão, maionese, milho, ervilha, tempero verde, frango desfiado, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas e sal, se necessário.

Preparo: Descongelar o frango desfiado na geladeira. Misturar o milho, a ervilha e o frango

desfiado. Adicionar a maionese, misturar bem e acrescentar água e sal a gosto até tomar

consistência cremosa firme. Utilizando a luva descartável, pegar o pão e espalhar uma porção

desta mistura numa das faces, cobrindo com outra. Servir imediatamente, ou manter em

geladeira durante o período que anteceder a sua distribuição aos alunos.

Pão com queijo quente

Ingredientes: pão e queijo nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas. 
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Preparo: cortar os pães ao meio utilizando a luva descartável, colocar o queijo fatiado.

Aquecer no forno até derreter o queijo e servir os pães nos pratos utilizando luva descartável

ou pegador para que não haja contato manual com o alimento.

Pão com queijo quente e orégano

Ingredientes: pão, queijo e orégano nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas. 

Preparo: cortar os pães ao meio utilizando a luva descartável, colocar o queijo fatiado e o

orégano e fechar o pão. Aquecer no forno até derreter o queijo e servir os pães nos pratos

utilizando luva descartável ou pegador para que não haja contato manual com o alimento.

Pão com queijo, tomate e orégano

Ingredientes: queijo, tomate, orégano e pão massinha, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas.

Preparo: higienizar os tomates, lavando um a um em água corrente, deixar de molho em

solução clorada por 15 minutos e enxaguar. Cortar em fatias. Com o auxílio de uma luva

descartável, cortar o pão pela metade, colocar uma fatia de queijo, uma a duas rodelas de

tomate e salpicar orégano, fechar e servir, desprezando a luva ao final da tarefa. Este pão

também pode ser aquecido no forno antes de ser servido.

Peixe na panela com legumes

Ingredientes: Peixe, cenoura, chuchu, tomate, cebola, alho, tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas óleo de soja e sal.

Preparo:  Lave, descasque e corte a cenoura e o chuchu em cubos. Cozinhe até que fique

tudo bem macio, Reserve parte da água do cozimento. Tempere o peixe com sal. Em uma

panela grande, refogue a cebola, alho e o tomate. Coloque as postas de peixe na panela.

Regue com a água em que cozinhou os legumes. Acrescente os legumes novamente à panela

e cozinhe até que o peixe esteja macio. Acrescente o tempero verde picado. Dica: pode ser

utilizado qualquer vegetal disponível na semana substituindo os legumes da receita.

Polenta assada

Ingredientes: farinha de milho, água, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas

óleo de soja e sal.
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Preparo: colocar a água para ferver. Adicionar o sal e a farinha de milho aos poucos,

mexendo até obter uma mistura homogênea. Deixar cozinhar até adquirir consistência firme,

mexendo sempre. Após preparada, despejar numa forma e levar à geladeira para esfriar.

Depois de fria, cortar em fatias. Distribuir as fatias em uma forma untada com óleo de soja e

levar ao forno até formar uma película.

Polenta com queijo

Ingredientes: queijo, farinha de milho e água, nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas e sal.

Preparo: colocar a água para ferver. Adicionar o sal e a farinha de milho aos poucos,

mexendo até obter uma mistura homogênea. Deixar cozinhar até adquirir consistência,

mexendo sempre. Colocar a polenta na vasilha e decorar com fatias de queijo, ou se houver

suficiente, fazer camadas intermediárias de queijo e polenta.

Polenta cremosa

Ingredientes: farinha de milho, água, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas e sal.

Preparo: colocar a água para ferver. Adicionar o sal e a farinha de milho aos poucos,

mexendo até obter uma mistura homogênea. Deixar cozinhar até adquirir consistência,

mexendo sempre.

Purê de batata

Ingredientes: batata, leite em pó reconstituído conforme instruções da embalagem nas

quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Modo  de Preparo: descascar as batatas e cortá-las em pedaços. Colocar em uma panela

com água e sal para cozinhar. Quando estiverem cozidas, escorrer a água e amassá-las com

o auxílio de um espremedor, fazendo um purê. Acrescentar o leite e um pouco de óleo. Mexer

até que fique uma mistura macia e homogênea. Servir em seguida.
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Quentinho de suco de uva

Ingredientes: suco de uva, água, cravo, canela e açúcar, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas. 

Preparo: acrescentar ao suco de uva a água em igual proporção e caso julgar necessário,

acrescentar açúcar, cravo e canela. Colocar em uma panela com tampa e deixar aquecer. 

Repolho refogado

Ingredientes: repolho e cebola nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo

de soja e sal.

Modo de Preparo: lavar bem as folhas do repolho. Enrolar as folhas e cortar em tiras bem

fininhas. Reservar. Descascar a cebola e cortar em pedaços bem pequenos. Em uma panela,

aquecer o óleo e refogar a cebola. Acrescentar o repolho e refogar. Se necessário,

acrescentar um pouco de água. Verificar o sabor e acrescentar o sal. Cozinhar somente o

tempo necessário para que o repolho esteja cozido, evitando o cozimento excessivo.

Risoto de carne com vegetais

Ingredientes: arroz, carne moída ou iscas bovinas, cenoura descascada e picada, ervilha,

milho, tomate sem casca picado, cebola e alho nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: refogar a carne. Acrescentar o alho e a cebola, deixando refogar. Acrescentar os

legumes e refogá-los. Adicionar o sal e arroz com água quente e deixar cozinhar.

Risoto de frango

Ingredientes: arroz, tomate, cebola e carne de frango desfiada, nas quantidades fornecidas

na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: preparar o molho de frango conforme receita. Depois de pronto, acrescentar o arroz

lavado e escorrido e deixar cozinhar dentro do molho, acrescentando duas medidas de água

para cada medida de arroz. Salpicar tempero verde depois de pronto.
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Risoto de frango com milho

Ingredientes: arroz, tomate, cebola, milho verde e carne de frango desfiada, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja. 

Preparo: preparar o molho de frango conforme receita. Depois de pronto, acrescentar o arroz

lavado e escorrido e deixar cozinhar no  molho, acrescentando 2  medidas de água p/ cada

medida de arroz. Adicionar o milho verde e salpicar tempero verde depois de pronto.

Risoto de legumes 

Ingredientes: arroz, cenoura descascada e picada, vagem picada, ervilha, milho, tomate sem

casca picado, cebola e alho nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, óleo de

soja e sal.

Preparo: refogar a cebola e o alho com óleo. Acrescentar os legumes e refogá-los também.

Adicionar o extrato, o sal e arroz e a água quente e deixar cozinhar.

Risoto de legumes com carne

Ingredientes: arroz, carne moída, repolho, tomate, cebola, alho nas quantidades fornecidas

na listagem de per capitas e sal.

Preparo: refogar a carne moída com alho, cebola e sal. Acrescentar os demais ingredientes e

refogá-los também. Adicionar água quente e deixar cozinhar.

Risoto de vegetais 

Ingredientes: arroz, cenoura, brócolis, tomate, cebola e alho nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: Lavar e picar os vegetais, refogar a cebola e o alho com óleo. Acrescentar a

cenoura e o tomate e refogá-los também. Adicionar o sal e arroz com água quente e deixar

cozinhar. Quando estiver quase pronto, acrescentar o brócolis em pedaços e deixar cozinhar

por mais 5 minutos.

Sagu 

Ingredientes: sagu, açúcar, cravo, canela e suco de uva, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas. 
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Preparo: diluir o suco de uva em água na proporção de um litro de suco para um litro de água

aproximadamente e colocar para ferver, juntamente com o cravo e a canela. Após ferver o

suco ou refresco, adicionar o sagu e o açúcar, mexendo sempre até as bolinhas ficarem

macias e transparentes. Desligar o fogo e continuar mexendo até a hora de servir para que

não fique com aspecto “embolado” devido ao agrupamento das bolinhas de sagu.

Salada à camponesa

Ingredientes: cenoura, tomate, cebola e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de

per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: higienizar os vegetais, deixando de molho em solução clorada por 15 minutos e

enxaguar. Cortar os tomates e ralar as cenouras. Cortar as cebolas em rodelas, escaldá-las,

escorrer a água e acrescentar os demais vegetais, temperando com sal, vinagre e óleo. Ao

misturar o tempero, utilizar colher adequada a quantidade. 

Salada de alface

Ingredientes: alface, e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas,  sal e

óleo de soja.

Preparo: lavar e selecionar as folhas de alface uma a uma. Deixar de molho em solução

clorada por 15 minutos e enxaguar. Temperar com sal, vinagre e óleo. 

Salada de batata 

Ingredientes: batata, tempero verde e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de

per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar, cortar em rodelas e cozinhar as batatas até adquirirem

consistência macia. Temperar as batatas com sal, vinagre e óleo e salpicar o tempero verde

por cima. 
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Atenção às saladas: ao misturar o tempero, o ideal  utilizar uma colher 

ao invés das mãos, mas se a quantidade for muito grande, as mãos 

podem ser utilizadas, desde que protegidas com luva descartável, a qual 

deve ser desprezada após o término do processo.

OBS: Com o sagu, servir preferencialmente cremes de sabores 

neutros (coco, baunilha).



Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Educação

Setor de Alimentação Escolar
Rua Luiz Michelon, 1495 – CEP 95074-000

Fone/Fax: (54) 3901.12.12

Salada de batata com atum

Ingredientes: batata, atum, tempero verde e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem

de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar, cortar em rodelas e cozinhar as batatas até adquirirem

consistência macia. Escorrer o atum. Misturar a batata ao atum e ao tempero verde,

temperando com sal, vinagre e óleo, se necessário. Manter a salada em geladeira até o

momento de servir.

Salada de batata com cenoura

Ingredientes: batata, cenoura, tempero verde e vinagre, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar, cortar e cozinhar as batatas e as cenouras até adquirirem

consistência macia. Depois de cozidas, salpicar o tempero verde, temperando com sal,

vinagre e óleo. Ao misturar os ingredientes ou temperar a salada, o ideal é utilizar uma colher

ao invés das mãos, mas se a quantidade for muito grande, as mãos podem ser utilizadas,

desde que protegidas da luva descartável, a qual deve ser desprezada após o término do

processo.

Salada de batata com ovos

Ingredientes: batata, ovos, tempero verde e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem

de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar, cortar em rodelas e cozinhar as batatas até adquirirem

consistência macia. Em outro recipiente, cozinhar os ovos, descascá-los e picá-los. Misturar a

batata aos ovos e ao tempero verde, temperando com sal, vinagre e óleo.

Salada de batata com ovos e atum

Ingredientes: batata, ovos, atum, tempero verde e vinagre, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar, cortar em rodelas e cozinhar as batatas até adquirirem

consistência macia. Em outro recipiente, cozinhar os ovos, descascá-los e picá-los. Escorrer o
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atum. Misturar a batata aos ovos, ao atum e ao tempero verde, temperando com sal, vinagre e

óleo. Manter a salada em geladeira até o momento de servir.

Salada de beterraba cozida

Ingredientes: beterraba e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas,

sal, óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar, cortar em rodelas ou palitos e cozinhar as beterrabas até

adquirirem consistência macia. Temperar com sal, vinagre e óleo. 

Salada de beterraba cozida com cebola

Ingredientes: beterraba, cebola e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, sal, óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar, cortar em rodelas ou palitos e cozinhar as beterrabas até

adquirirem consistência macia. Lavar, descascar e cortar as cebolas em rodelas, escaldá-las,

escorrer a água e acrescentar às beterrabas, temperando com sal, vinagre e óleo. 

Salada de beterraba ralada

Ingredientes: beterraba e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas,

sal, óleo de soja.

Preparo: lavar as beterrabas, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos e

enxaguar. Descascar as beterrabas e ralar. Temperar com sal, vinagre e óleo. 

Salada de brócolis

Ingredientes: brócolis e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e

óleo de soja.

Preparo: Colocar uma panela de água para ferver. Lavar e cortar o brócolis em ramos

menores. Colocar o brócolis na água já fervendo e cozinhar por aproximadamente 5 minutos e
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O brócolis possui cálcio, importante 
para formação e manutenção de 
ossos e dentes, ferro, vitaminas A e 
C e potássio. Previne alguns tipos 
de câncer, doenças cardíacas, 
melhora a imunidade e combate 
inflamações.

A beterraba é rica em vitamina A, que 
auxilia o bom funcionamento da visão, 
vitaminas do complexo B – que são 
importantes para o sistema 
imunológico e vitamina C, que possui 
ação antioxidante e atuação benéfica 
sobre o sistema imunológico. Ajuda a 
reduzir a pressão arterial.
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escorrer a água. Pode-se dar um banho de água fria para ficar com a cor mais bonita.

Temperar com sal, vinagre e óleo. 

Salada de cenoura cozida

Ingredientes: cenoura e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e

óleo de soja. 

Preparo: lavar, descascar e cortar as cenouras em rodelas ou palitos. Cozinhar as cenouras

até amaciarem. Temperar com óleo, vinagre e sal. 

 Salada de cenoura ralada

Ingredientes: cenoura, e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal

e óleo de soja. 

Preparo: lavar as cenouras, descascar, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos e

enxaguar. Ralar e temperar com óleo, vinagre e sal. 

Salada de cenoura com ovos

Ingredientes: cenoura, ovos, tempero verde e vinagre, nas quantidades fornecidas na

listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo:  lavar, descascar, cortar e cozinhar a cenoura. Reservar em geladeira. Cozinhar,

descascar e picar os ovos. Misturar os ovos à cenoura e temperar com sal, vinagre e óleo. Por

fim, lavar, picar e salpicar o tempero verde por cima. 

Salada de chuchu

Ingredientes: chuchu e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e

óleo de soja.

Preparo: lavar, descascar e cortar o chuchu em cubinhos. Cozinhar o chuchu em água até

ficar macio. Temperar com sal, vinagre e óleo. 
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A cenoura é rica em vitamina A e 
possui efeito antioxidante, 
retardando o envelhecimento das 
células e da pele. Também é fonte 
de vitaminas do complexo B e C, 
beneficiando o sistema nervoso, 
ossos, mucosas e cabelos.
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Salada de couve chinesa

Ingredientes: couve chinesa e vinagre nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, sal e óleo de soja.

Modo de Preparo: lavar a couve e realizar a sanitização com produto específico. Fatiar em

tiras finas e temperar com óleo, vinagre e sal. 

Salada de couve chinesa com ovos

Ingredientes: couve chinesa, vinagre e ovos, nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, sal e óleo de soja.

Modo de Preparo: lavar a couve e realizar a sanitização com produto específico. Fatiar em

tiras finas. Cozinhar, descascar e picar os ovos. Misturar à couve chinesa e temperar com

óleo, vinagre e sal. 

Salada de couve-flor

Ingredientes: couve-flor e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal

e óleo de soja.

Preparo: Colocar uma panela de água para ferver. Lavar e cortar o couve-flor em ramos

menores. Colocá-lo na água já fervendo e cozinhar por aproximadamente 5 minutos e

escorrer a água. Temperar com sal, vinagre e óleo. 

Salada de pepino

Ingredientes: pepino e vinagre, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas, sal e óleo.

Preparo: lavar, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos, enxaguar, descascar e

cortar o pepino em fatias bem finas. Temperar com óleo, vinagre e sal. 

Salada de repolho ralado

Ingredientes: repolho, vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e

óleo de soja.

Preparo: desfolhar o repolho e lavar folha a folha. Deixar de molho em solução clorada por 15

minutos e enxaguar. Fatiar o repolho em tiras finas. Temperar com óleo, vinagre e sal.
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Salada de repolho roxo

Ingredientes: repolho roxo e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas,

sal e óleo de soja.

Preparo: higienizar o repolho folha a folha, deixando de molho por 15 minutos na solução de

hipoclorito, enxaguar, picar e temperar na hora de servir.

Salada de tomate

Ingredientes: tomate e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e

óleo de soja.

Preparo: lavar, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos, enxaguar e cortar o

tomate em fatias. Temperar com óleo, vinagre e sal. 

Salada de tomate com cebola

Ingredientes: tomate, cebola e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: lavar, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos, enxaguar  e cortar o

tomate e a cebola em fatias. Imergir as fatias de cebola em água fervente para atenuar o

sabor. Escorrer a água e misturar ao tomate. Temperar com sal, vinagre e óleo. 

Salada de vagem

Ingredientes: vagem e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e

óleo de soja. 

Preparo: lavar, retirar as pontinhas, cortar e cozinhar a vagem até que fique macia. Escorrer a

água. Temperar com sal, vinagre e óleo. 

Salada de vagem com tomate

Ingredientes: vagem, tomate e vinagre, nas quantidades fornecidas na listagem de per

capitas, sal e óleo de soja.
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O repolho roxo ajuda na 
prevenção do envelhecimento 
precoce, na redução da chance de 
câncer, estimulante do sistema 
imunológico, melhora a saúde da 
pele e dos olhos.
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Preparo: lavar, retirar as pontinhas da vagem e cortar. Cozinhar até amaciar e escorrer a

água. Lavar, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos, enxaguar e cortar o tomate

em fatias. Misturar à vagem e temperar com sal, vinagre e óleo. 

Salada tropical

Ingredientes: tomate, milho, tempero verde e vinagre, nas quantidades fornecidas na 

listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: lavar e sanitizar os tomates e o tempero verde. Cortar os tomates ao meio e picar o

tempero verde. Acrescentar o milho, o sal, se necessário, o óleo de soja e o vinagre. Mexer

com uma colher.

Sanduíche com tomate

Ingredientes: pão, tomate, presunto e queijo, nas quant. fornecidas na lista de per capitas. 

Preparo: lavar os tomates e realizar a sanitização com produto específico. Cortar em fatias e

reservar. Cortar os pães ao meio utilizando a luva descartável, colocar o queijo e o presunto

fatiados e o tomate. Fechar o pão e servir também utilizando a luva descartável.

Sanduíche diferente

Ingredientes: queijo, alface, ovo e pão massinha, nas quantidades fornecidas na listagem de

per capitas.

Preparo: higienizar a alface e realizar a sanitização, cozinhar e picar os ovos e reservar.

Cortar os pães ao meio utilizando a luva descartável, colocar uma fatia de queijo, uma folha

de alface, os ovos e fechar o pão. Servir os pães nos pratos utilizando luva descartável ou

pegador para que não haja contato manual com o alimento.
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Salada mista

Ingredientes: utilizar os vegetais e legumes disponíveis na semana.

Preparo: seguir o preparo descrito para cada salada e misturar na hora de servir.

Exemplos: cenoura e vagem; tomate e repolho; cenoura, beterraba e cebola, etc.
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Sanduíche integral

Ingredientes: pão integral, presunto  e queijo, nas quantidades fornecidas na lista de per

capitas. 

Preparo: cortar os pães ao meio utilizando a luva descartável, colocar o queijo e o presunto

fatiados. Fechar o pão e servir também utilizando a luva descartável.

Variações: poderá estar no cardápio “com tomate” ou “com alface”. Nestes casos, higienizar

e sanitizar os vegetais, acrescentar no sanduíche uma fatia de tomate ou uma folha de alface,

conforme descrito.

Sopa canja

Ingredientes: batata, cebola, arroz, tempero verde e ossos e aparas de frango, nas

quantidades especificadas na listagem de per capitas e sal.

Preparo: colocar numa panela com água os ossos e aparas de frango sem a pele para ferver.

Depois de pronto, desfiar o frango e devolver ao caldo, desprezando os ossos. Acrescentar

sal no caldo e reservar. Em outra panela, refogar o arroz, a cebola e a batata em óleo,

acrescentando o caldo posteriormente. Ferver até cozinhar bem o arroz e a batata,

acrescentando o tempero verde depois de pronto. Se desejar um caldo mais grosso,

liquidificar parte da sopa para dar uma consistência mais cremosa.

Sopa de feijão com massa 

Ingredientes: feijão, massa para sopa, cenoura, milho, ervilha, vagem, tomate, cebola,

moranga, batata inglesa (conforme disponibilidade dos vegetais na semana), tempero verde e

água, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas, óleo de soja e sal, se necessário.

Preparo:  preparar o feijão conforme a receita, liquidificá-lo e colocar para ferver,

acrescentando água para fazer o caldo. À parte, refogar o tomate e a cebola no óleo,

adicionar ao feijão. Lavar, descascar e picar os demais legumes, acrescentando igualmente

ao feijão para cozinharem. Por fim, juntar a massa e o sal, salpicando tempero verde depois

41

O pão integral preserva muito mais 
nutrientes do que o pão branco. É 
rico em fibras, vitaminas do 
complexo B, magnésio, cálcio, 
potássio e fósforo. Auxilia no 
controle do diabetes e do colesterol 
alto, conferem maior saciedade e 
funcionamento intestinal.
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de pronto. Conforme o gosto dos alunos, os legumes podem ser liquidificados antes de

acrescentar a massa.

Sopa de lentilha com massa 

Ingredientes: lentilha, massa para sopa, cenoura, milho, ervilha, vagem, tomate, cebola,

moranga, batata inglesa (conforme disponibilidade dos vegetais na semana), tempero verde e

água, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas, óleo de soja e sal, se necessário.

Preparo:  preparar a lentilha conforme a receita, liquidificá-la e colocar para ferver,

acrescentando água para fazer o caldo. À parte, refogar o tomate e a cebola no óleo,

adicionar à lentilha. Lavar, descascar e picar os demais legumes, acrescentando igualmente à

lentilha para cozinharem. Por fim, juntar a massa e o sal, salpicando tempero verde depois de

pronto. Conforme o gosto dos alunos, os legumes podem ser liquidificados antes de

acrescentar a massa.

Sopa de legumes com massa ou arroz 

Ingredientes: massa para sopa ou arroz, cenoura, milho, ervilha, vagem, tomate, cebola,

moranga, batata inglesa (conforme disponibilidade dos vegetais na semana), tempero verde e

água, nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja. 

Preparo: Refogar o tomate e a cebola no óleo. Lavar, descascar e picar os demais legumes,

acrescentando ao refogado com água para cozinharem. Por fim, juntar a massa ou arroz e o

sal, salpicando tempero verde depois de pronto. Conforme o gosto dos alunos, os legumes

podem ser liquidificados antes de acrescentar a massa.

Strogonoff

Ingredientes: tomate, cebola, leite em pó, carne em iscas e tempero verde, nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, sal e óleo de soja.

Preparo: refogar as iscas na panela até ficarem cozidas. Diluir o leite em pó na metade da

água indicada na embalagem. Em outra panela, dourar a cebola e o tomate e liquidificá-los,

acrescentando à carne. Levar ao fogo e misturar o leite diluído, uma pitada de açúcar e o sal,

deixando ferver bem para acentuar o sabor. Salpicar tempero verde ao desligar o fogo. Se
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A lentilha é uma leguminosa apresenta 
fibras, vitaminas do complexo B, ácido 
fólico, potássio, magnésio, ferro e 
outros. Previne doenças cardíacas, 
infecções e é anti-inflamatória.
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houverem 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.

Suco de laranja

Ingredientes: suco de laranja integral pasteurizado (100ml per capita)

e água.

Preparo: diluir o suco integral em quantidade igual de água gelada.

Suco de uva

Ingredientes: suco de uva e água nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas. 

Preparo: acrescentar ao suco de uva a água em igual proporção. 

Torradinhas com orégano

Ingredientes: sobras de pão e orégano na quantidade fornecida na listagem de per capitas.

Preparo: cortar o pão em pedaços pequenos, distribuir numa forma, colocar o orégano sobre

o pão e levar ao forno até ficar levemente torrado.

Torta de bolacha

Ingredientes: Biscoito doce (maria ou maisena, preferencialmente) e dois sabores diferentes

de creme nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas.

Preparo:  Preparar os cremes separadamente conforme instruções do pacote e reservar.

Colocar uma camada de biscoito numa cuba ou forma, intercalar com uma camada de um dos

cremes, outra de biscoito e o outro creme e assim sucessivamente. Armazenar na geladeira e

servir gelada.
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O orégano possui alto poder 
antioxidante, prevenindo o 
envelhecimento precoce, possui 
ação anti-inflamatória e confere 
mais sabor às preparações.

Por conter vitamina C a 
laranja é excelente 
antioxidante e fortalecedora 
do sistema imunológico. 
Quando consumida com 
alimentos ricos em ferro, 
auxilia na absorção deste.
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Vaca atolada

Ingredientes: iscas bovinas, cebola, alho, tomate, tempero verde e aipim nas quantidades

fornecidas na listagem de per capitas, óleo de soja e sal.

Preparo: cozinhar o aipim. Numa panela a parte, refogar os temperos e o tomate com um

pouco de óleo, acrescentar as iscas e refogá-las, adicionar o sal. Acrescentar água suficiente

para o cozimento completo da carne. Quando estiver cozida, acrescentar o aipim cozido e

cortado em cubos, deixar no fogo até o molho ficar cremoso.

Vitamina de banana

Ingredientes: leite em pó e banana nas quantidades fornecidas na listagem de per capitas. 

Preparo: descascar e cortar as bananas em pedaços. Diluir o leite em pó conforme as

instruções do fabricante. Colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater até obter uma

mistura lisa e homogênea, devendo ser preparada o mais próximo possível do horário a ser 

servida.

Vitamina de banana com aveia

Ingredientes: leite em pó, aveia e banana nas quantidades fornecidas na lista de per capitas.

Preparo: diluir o leite conforme instruções do pacote. Bater no liquidificador juntamente com a

aveia e a banana até a mistura ficar homogênea.

Vitamina de maçã

Ingredientes: leite em pó, maçã e açúcar, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas. 

Preparo:  lavar, deixar de molho em solução clorada por 15 minutos, enxaguar e cortar as

maçãs em pedaços. Diluir o leite em pó conforme as instruções do fabricante. Colocar todos

os ingredientes no liquidificador e bater até obter uma mistura lisa e homogênea, devendo ser

preparada o mais próximo possível do horário a ser servida.
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O aipim é fonte de carboidratos, 
ácido fólico, vitamina C, 
magnésio, manganês e cobre. 
Melhora a imunidade, protege 
contra doenças cardíacas, 
Alzheimer e osteoporose.

A maçã contém vitaminas B1, B2, 
niacina, fósforo e ferro. Ajuda no 
sistema nervoso e previne problemas 
de pele e cabelos. Contribui para a 
formação de ossos e dentes.

A banana possui vitaminas A, 
complexo B e C e potássio, que 
ajuda baixar a pressão sanguínea. 
Também contém fibras, auxiliando 
na digestão e cálcio e magnésio que 
ajudam na saúde óssea.
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Vitamina de mamão

Ingredientes: leite pó, mamão e açúcar, nas quantidades fornecidas na lista de per capitas. 

Preparo: descascar e cortar os mamões desprezando as sementes. Diluir o leite em pó

conforme as instruções do fabricante. Colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater

até obter uma mistura lisa e homogênea, devendo ser preparada o mais próximo possível do

horário a ser servida.

Referências bibliográficas

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal Adjunta de Abastecimento.

Dicionário do Alimento. Programa Educação para o Consumo Alimentar. Belo Horizonte,

MG, 2009.

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS LINDEIROS AO LAGO DE

ITAIPU. Receitas Saudáveis das Merendeiras da BPIII. Foz do Iguaçu, PR.

45

O mamão possui vitamina B2, 
C, E, cálcio, fósforo, ferro, 
potássio. Ajuda na digestão, 
pele, gripes, olhos e previne 
alguns tipos de câncer.
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