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BEBIDAS

1. Shake de banana com chocolate

Ingredientes: 4 bananas prata congeladas, 3 colheres (sopa) de chocolate em pó, 1 xícara de

leite, 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo. 

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador.

2. Suco de abacaxi, couve e hortelã

Ingredientes: 2 rodelas médias de abacaxi,  4 folhas de couve, 300ml de água gelada, gelo, 1

punhadinho de hortelã

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Sirva sem coar.

3. Suco de manga e cenoura

Ingredientes: 1 manga pequena descascada sem caroço, 1 cenoura crua, 300ml de água, gelo

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Sirva sem coar.

4. Suco refrescante de manga

Ingredientes: ½ manga, 2 folhas de couve, 200ml de água, gelo

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Sirva sem coar.

BOLOS

5. Bolo de banana com casca 

Ingredientes: ½ xícara de óleo, ½ xícara de leite, 3 gemas, 1 colher (sopa) de canela, 4 cascas de

banana prata picadas, 4 bananas pratas picadas, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de

trigo, 1 colher (sopa) de fermento em pó, 3 claras em neve, 2 colheres (chá) de canela em pó, 1

colher (sopa) de açúcar. 

Modo de preparo: No liquidificador bata o óleo, o leite, as gemas, a canela e as cascas de banana.

Em  uma  tigela  misture  o  açúcar,  a  farinha  de  trigo,  o  fermento  e  acrescente  a  mistura  do

liquidificador. Por último junte as claras em neve e as bananas picadas. Coloque em forma de bolo

inglês, previamente untada e polvilhada com farinha de rosca e leve ao forno preaquecido a 180
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graus, por cerca de 25 minutos. Retire do forno, espere 5 minutos, desenforme e polvilhe com o

açúcar misturado com a canela.

6. Torta integral de banana

Ingredientes: 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de farinha de trigo integral, ½ xícara de óleo de

soja, 3 ovos, 1 xícara açúcar mascavo, 5 bananas, fermento, ½ colher (chá) de sal e 1 colher

(chá) de canela para polvilhar.

Modo de preparo: Misturar os ingredientes secos. Bater no liquidificador o óleo, ovos, açúcar e

duas bananas. Misturar a massa do liquidificador aos ingredientes secos. Untar e enfarinhar uma

forma.  Colocar  a  massa.  Cortar  as  bananas em tiras  e colocar  por  cima da massa do bolo.

Polvilhar com açúcar e canela e assar em forno preaquecido a180 graus por 35 minutos.

7. Bolo de chocolate integral

Ingredientes: 3 ovos, 3/4 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo integral, 1 ½ xícaras de

açúcar mascavo, 1 xícara de chocolate em pó, 1/2 colher (chá) de gengibre em pó (opcional), 1

xícara de água quente, 1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo: Preaqueça o forno a 180 ºC. Em uma tigela coloque a farinha de trigo integral, o

açúcar mascavo, o chocolate em pó e o gengibre. Misture tudo e reserve. Coloque os ovos na

batedeira e bata até obter uma mistura cremosa e aveludada, comece a acrescentar o óleo em fio

até  a  massa  ficar  bem fofa.  Misture  os  ingredientes  secos  ao  creme  de  ovos  (usando  uma

espátula ou colher), intercalando com a água quente. Adicione o fermento, despeje a mistura na

forma e leve para assar por aproximadamente 35 minutos.

Dica: Pode substituir 1 xícara de farinha integral por 1 xícara de aveia em flocos.

8. Bolo de fubá integral

Ingredientes: 3 ovos, 1 xícara de farinha de trigo integral, 1 xícara de fubá, 1 xícara de açúcar

demerara ou mascavo, 1/2 xícara de leite, 3 colheres de sopa de manteiga e 1 colher de sopa de

fermento.

Modo de preparo: Separar as gemas e as claras e bater as claras em neve. Adicione o açúcar e

bata bem. Em seguida as gemas e bata novamente. Adicione a farinha de trigo. Coloque o fubá e

vá misturando bem. Adicione o leite e a manteiga. E, por último, acrescente o fermento. Despeje

em uma forma e leve ao forno para assar. 
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9. Nega maluca de feijão preto

Ingredientes: 1 xícara (chá) de feijão preto, 2 ovos, 1/2 xícara (chá) de óleo de soja, 1 xícara (chá)

de açúcar, 1/2 xícara (chá) de chocolate em pó, 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 1 colher (sopa)

de fermento químico, 1 xícara (chá) de água.

Modo de preparo: Massa: Cozinhe o feijão e espere esfriar. No liquidificador, bata o feijão, os

ovos, o óleo e a água e reserve. Em uma tigela, misture o açúcar, o chocolate em pó e a farinha

de trigo. Após isso, acrescentar com o que foi batido no liquidificador e mexer até chegar a uma

massa homogênea. Por último, acrescentar o fermento. Unte a forma, polvilhe-a com farinha de

trigo e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC, por 40 minutos.

DOCINHOS

10. Beijinho de arroz

Ingredientes: 1 xícara de arroz cozido, 1 xícara de água, 1 xícara de açúcar, 1 colher (sopa) de

manteiga, 1 xícara de coco ralado desidratado, 1 xícara de leite em pó. 

Modo de preparo: Cozinhe bem o arroz até obter uma textura de papa. Liquidifique o arroz com o

leite e o açúcar, adicionar água aos poucos. Após acrescente o coco ralado. Coloque em uma

panela em fogo baixo até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo. Deixe esfriar e depois

molde os docinhos e passe-os no coco ralado. 

11. Paçoca

Ingredientes: 2 xícaras (chá) de amendoim torrado e sem pele, ½ xícara (chá) de leite em pó, 3 ½

colheres (sopa) de açúcar mascavo, 5 colheres (sopa) de leite desnatado (75 ml)

Modo de preparo:

Bata o amendoim junto com o leite em pó e o açúcar no processador, até obter uma farofa fina.

Passe para uma tigela e acrescente o leite aos poucos, misturando com uma colher, até obter

uma massa úmida (se atingir esse ponto antes que o leite acabe, não é necessário acrescentar o

resto). Forre uma vasilha retangular pequena com papel filme e despeje a massa. Pressione-a

sobre o refratário com as costas de uma colher até ficar bem compacta. Cubra com mais papel

filme e espere  cerca de 1 hora  antes  de cortar.  Retire  o  filme plástico  e corte  a massa em

quadradinhos.
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12. Cookies de banana com aveia e canela

Ingredientes: 3 bananas prata,  6 colheres (sopa)  de aveia em flocos finos,  1 colher  (chá)  de

canela. 

Modo de preparo: Misture os ingredientes, faça bolinhas e asse até dourarem.

13. Mulatinhos

Ingredientes: 4 colheres (sopa) de manteiga, 4 colheres (sopa) de açúcar mascavo, 1 ovo, ½

xícara de farinha de trigo, 2 colheres (sopa) de cacau em pó, ½ xícara de leite, 1 xícara de aveia

em flocos, 2 cenouras raladas, ½ colher (chá) de canela em pó, 1 colher (chá) de gengibre ralado

(opcional). 

Modo de preparo: Bata na batedeira a manteiga, o açúcar e o ovo, até formar um creme fofo.

Peneire sobre esse creme a farinha de trigo e o cacau em pó, alternando com o leite e a aveia,

misture com uma colher. Acrescente aos poucos a cenoura, a canela e o gengibre. Com o auxílio

de duas colheres, modele pequenas bolinhas de massa, acomodando-as numa assadeira grande,

untada e enfarinhada. Asse em forno médio (180 ºC) por aproximadamente, 20 minutos.

PETISCOS SALGADOS

14. Bolo salgado de atum ou frango

Ingredientes: 4 ovos inteiros, 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.

15. Sanduíche natural

Ingredientes: pão integral, frango desfiado, rodelas de tomate, folhas de alface

Modo de preparo: Montar o sanduíche com os ingredientes sugeridos. Pode-se variar o recheio,

utilizando cenoura ralada, queijo, etc.
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16. Sanduíche de carne e vegetais

Ingredientes: pão integral, carne moída, tempero verde, cenoura ralada, abobrinha ralada, cebola

picada, alho picado.

Modo de preparo: lavar, descascar e cortar em cubinhos ou ralar os vegetais. Dourar 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 sal, mexendo bastante para não grudar.

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

Rechear o sanduíche.

17. Bolo salgado de legumes

Ingredientes: 1/2  pacote  de  milho  congelado,  2  cenouras  raladas,  ½  pacote  de  ervilhas

congeladas,  1 pimentão cortado em cubinhos,  1 tomate grande sem sementes e  cortado em

cubinhos, 1 cebola média picada finamente, 1 dente de alho picado, salsa picada, 3 ovos inteiros

batidos, 6 colheres de sopa de óleo, 6 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo integral, 6

colheres de sopa bem cheia de farinha de milho, 1 colher de chá de sal, azeite para untar.

Modo de preparo: Numa vasilha grande, juntar todos os ingredientes secos. Depois, acrescentar

os ovos, óleo e os legumes por último. Misturar até obter uma massa homogênea. Preaquecer o

forno a 140 ºC. Transferir a massa para uma forma previamente untada e deixar no forno durante

55 a 60 minutos. Dica: pode variar os legumes, utilizando brócolis, abobrinha, etc.

18. Pão de queijo com batata doce

Ingredientes: 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de polvilho azedo, 1/2 xícara de água, 1/4 de

xícara de óleo, 1 ½ xícaras de batata doce cozida (1 batata média),  1/2 colher de sopa de sal,

temperos à gosto (salsa, cebolinha, orégano…).

Modo de Preparo: Amasse a batata doce com um garfo. Em um recipiente, misture a batata doce

com todos os ingredientes da receita. Mexa com as mãos. Você vai obter uma massa ótima para

modelar os pães – que vão crescer bem pouco. Unte com 1 fio de óleo uma forma e disponha as

bolinhas mais ou menos afastadas. Leve ao forno preaquecido e asse por 30 minutos a 180 graus.

Fique de olho quando passar de 25 minutos, dependendo do forno podem dourar mais rápido.
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19. Sanduíche quente de espinafre

Ingredientes: pão integral, espinafre refogado, requeijão

Modo de preparo: em uma frigideira em fogo baixo,  refogue o espinafre.  Junte o requeijão e

coloque um pouco de sal. Misture bem para formar um creme. Desligue o fogo e distribua este

creme no pão. Sirva em seguida.

20. Pizza rápida

Ingredientes: Para a massa: 1 ovo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de

farelo de aveia (ou aveia em flocos finos), sal, orégano.

Sugestão  de  recheio: queijo,  molho  de  tomate  caseiro,  tomate,  manjericão,  orégano,  frango

desfiado.

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes da massa em um prato fundo com um garfo ou no

liquidificador. Unte uma frigideira com óleo. Despeje a massa e cozinhe em fogo baixo. Quando

soltar do fundo, estará pronta. Distribua o molho de tomate na massa, cubra com o queijo e o

frango. Acrescente os demais ingredientes. Asse em forno médio preaquecido por cerca de 15

minutos. Adicione manjericão e orégano. Sirva.

21. Cachorro-quente de frango

Ingredientes: pães de cachorro-quente, molho de tomate, frango desfiado

Modo de preparo: para substituir o cachorro-quente tradicional. Prepare um molho de tomate, com

cebola, alho, tomate, óleo e sal. Cozinhe peito de frango e desfie. Monte os cachorros-quentes,

cortando o pão e colocando um pouco de molho e de frango desfiado.

22. Muffins de brócolis

Ingredientes: 3 ovos, 5 colheres (sopa) de brócolis cozido picado, 2 colheres (sopa) de cebola

picada, 3 colheres (sopa) de cottage, 3 colheres (sopa) de farelo de aveia, pimenta e sal a gosto.

Modo de preparo: bater as claras e as gemas e acrescente todos os outros ingredientes. Misture

bem.  Unte  as  forminhas  de  muffins  (se  for  de  silicone  não  precisa  untar).  Leve  ao  forno

preaquecido (180 ºC) até dourar.
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22. Empadinha

Ingredientes: para a massa: 1 ovo, 2 colheres (sopa) de goma hidratada para tapioca, 2 colheres

(sopa) de farelo de aveia, 1 colher (sopa) de requeijão, sal, pimenta, orégano e gergelim a gosto.

Para o recheio: 1 colher (sopa) de cebola picada, 3 colheres (sopa) de atum, 1 colher (sopa) de

tomate picado, óleo

Modo de preparo: refogue o atum com a cebola em um pouco de óleo e acrescente o tomate.

Reserve. Em uma vasilha bata bem o ovo, a goma de tapioca, o requeijão, o sal, a pimenta e o

farelo de aveia. Coloque um pouco da massa nos fundos das forminhas de muffins, adicione o

recheio, complete com a massa. Se desejar,  salpique orégano e gergelim por cima. Asse por

cerca de 20 minutos em forno preaquecido (ou até que fique com a casca bem dourada). Outras

sugestões de recheio: frango desfiado, legumes, presunto e ricota...

23. Pastel Assado

Ingredientes: Massa de pastel, gema para pincelar. Sugestões de recheio: Guisado com tempero

verde e vegetais (milho, ervilha), frango desfiado, queijo com tomate e orégano. 

Modo de preparo: Preparar o recheio escolhido. Rechear os pastéis e fechar. Pincelar com gema,

colocar em forma untada e assar até ficar dourado, em fogo baixo.
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