
caPÍTULo 4 
NA COZINHA COM AS
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS
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chegou a esperada hora de preparar as frutas, legumes e ver-
duras. Delicie-se com as receitas! Use a imaginação! Partilhe 
os resultados com amigos, vizinhos, parentes. cozinhe.
 
serão apresentadas a seguir receitas de saladas; caldos, sopas 
e molhos; preparações para almoço e jantar; sobremesas e pre-
parações para lanches. Todas as receitas foram testadas e são 
saudáveis, práticas de preparar e com custo reduzido.
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Salada de Alface Refrescante
iNGREDiENTEs

5 folhas de alface cortado em fatias finas
1 cenoura pequena ralada
1 tomate picado em fatias finas ou em cubinhos pequenos
1 pepino ralado
½ colher de chá de sal
4 colheres de sopa de suco de limão
4 colheres de sopa de azeite

moDo DE PREPaRo

Juntar todos os ingredientes e temperar com sal, azeite e suco de limão.

    RENDimENTo: 5 porções.

Saladas
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Salada de Alface, Pera e Pesto de Hortelã
iNGREDiENTEs

SALADA
6 folhas de alface
2 peras
2 paus de canela
1 xícara de queijo fresco cortado em cubinhos

MOLhO PESTO
½  maço de hortelã
1 dente de alho pequeno
1 xícara de azeite
1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de castanha-do-pará
½ colher de chá de sal

MODO DE PREPARO

SALADA
Descascar e cortar as peras ao meio e retire as sementes. colocar as peras em uma 
panela com água fria e juntar a canela. cozinhar até que as peras fiquem macias, 
porém firmes. Escorrer e fatiar a fruta.  Dispor as alfaces no fundo do prato e espa-
lhar o queijo e as fatias de pera. Regar com o pesto de hortelã e servir em seguida.

MOLhO PESTO
macerar as folhas de hortelã, alho, queijo, castanha e o sal em um pilão. Por fim, 
acrescentar o azeite. Reservar.

    RENDIMENTO: 3 porções.

  DiCA: A castanha-do-pará poderá ser substituída por nozes ou castanha 
de caju.O molho pesto pode ser usado em outra saladas e também em massas.
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Salada Crocante de Alface e Abacate 
INGREDIENTES

10 folhas de alface americana lavada
½ abacate maduro, cortado em fatias e passadas em suco de limão
pão cortado em cubos pequenos para fazer croutons

MODO DE PREPARO

Rasgar as folhas de alface. Dispor as fatias de abacate e por cima os croutons. 
Regar com o molho de preferência.

    RENDIMENTO: 5 porções.

    DiCA: Os croutons são pães cortados em cubos e torrados.

Tartar de Vegetais com Creme de Abacate
INGREDIENTES

6 cenouras cortadas em cubos pequenos
1 coração de salsão cortado em cubos pequenos
1 cebola picada em cubos muito pequenos
suco de 2 limões
6 colheres de sopa de azeite
½ colher de chá de sal
½ colher de pimenta vermelha sem semente picada em cubos muito pequenos
1 abacate maduro
1 rodela de gengibre
8 folhas de alface americana

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, juntar a cenoura, o salsão e a cebola. À parte, misturar o suco de 1 
limão, 3 colheres do azeite, sal e pimenta e temperar os vegetais com esse molho. 
Reservar. cortar o abacate ao meio e retirar o caroço. Picar uma metade em cubos 
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pequenos e temperar com o suco de limão restante. Bater a outra metade no li-
quidificador com o azeite restante, uma pitada de sal e o gengibre ralado. Juntar 
o abacate em cubinhos aos vegetais reservados, acrescentar o creme de abacate e 
misturar delicadamente. 

    RENDIMENTO: 8 a 10 porções.

  DiCA: Servir com folhas de alface americano rasgadas. Pode-se fazer um bran-
queamento das hortaliças e acrescentar outras, como: abobrinha, vagem, entre ou-
tros. A cebola pode ser também branqueada para diminuir o sabor picante.

Salada de Feijão Branco com Maçã
INGREDIENTES
1 xícara de feijão branco cru
1 pimentão verde pequeno picado em cubos pequenos
1 maçã com casca picada em cubos pequenos  (deixar de molho na água com sal 
e limão)
1 tomate sem sementes picado em cubos pequenos
1 colher  de sopa de iogurte natural integral
1 pitada de sal
suco de um limão
3 colheres de sopa de azeite

MODO DE PREPARO
cozinhar o feijão branco até o ponto de não desmanchar. Escorrer e misturar os 
demais ingredientes. Temperar com o sal, azeite e o iogurte e misturar bem.

    RENDIMENTO: 5 porções.

   Dica: Pode ser servido sobre o almeirão picado em fatias finas.
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Salada Colorida
INGREDIENTES
1 xícara de beterraba cozida ralada
1 xícara de cenoura cozida ralada
1 xícara de abobrinha cozida ralada
3 colheres de sopa de cebola picada em cubos muito pequenos
1 colher de sopa de maionese
1 colher de sopa de iogurte natural

MODO DE PREPARO
montar a salada em uma vasilha pequena redonda. Untar a vasilha com um pouco 
de azeite e colocar uma camada de cenoura ralada, a outra de abobrinha e depois 
adicionar as cebolas picadas. a última camada é de beterraba ralada. Finalizar 
com fios da mistura de maionese e iogurte por cima da beterraba.

    RENDIMENTO: 3 porções.

Salada de Tangerina e Filés de Sardinha
INGREDIENTES
6 tangerinas grandes
1 xícara de salsão em fatias finas
3 colheres de sopa de pimentão vermelho cortado em fatias finas
1 lata de filés de sardinha em óleo comestível
1 colher de chá de sal e ½ colher de chá de pimenta-do-reino
1 ½ colher de sopa de vinagre
1 colher de chá de orégano seco
alface americana a gosto
cubinhos de pães torrados a gosto
2 e ½ colheres de sopa de azeite de oliva
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MODO DE PREPARO
Descascar as tangerinas, separar em gomos e retirar peles e sementes. Numa ti-

gela, misture o salsão, o pimentão e os filés de sardinha retirar a espinha dorsal 
e o óleo. Temperar com o sal, pimenta, o azeite e orégano. adicionar os gomos de 
tangerina, mexendo até que tudo esteja bem misturado com os temperos.

    RENDIMENTO: 8 porções.

  Dica:  Para servir, forrar uma saladeira com as folhas de alface, coloque 
no centro a salada e salpique os cubinhos de pão torrado. Regar com um fio de 
azeite de oliva. Servir bem gelada.

Salada Verde com Tangerina
INGREDIENTES
10 folhas de alface
10 folhas de rúcula
5 folhas de agrião
2 colheres de sopa de hortelã fresca picada em fatias finas
2 tangerinas
1 colher de sopa de azeite
1 xícara de suco de laranja 
⅓ de suco de limão 
½ colher de chá de sal 

MODO DE PREPARO

cortar os folhosos em fatias finas e depois colocá-los numa saladeira. cortar as 
tangerinas em cubos médios e espalhar sobre os folhosos. Para o molho, misturar 
o azeite com o suco de limão e de laranja e o sal.

    RENDIMENTO: 7 porções.
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Salada de Alface, Banana e Amendoim
INGREDIENTES
1 maço de alface
4 bananas caturras médias
suco de um limão
4 colheres de sopa de iogurte natural
3 colheres de sopa de amendoim torrado e moído

MODO DE PREPARO
Rasgar as folhas de alface. colocar as folhas rasgadas em uma travessa e em se-
guida cortar as bananas no sentido do comprimento, adicionar o suco de limão 
e colocar sobre as folhas de alface. Para finalizar, colocar o iogurte e salpicar o 
amendoim.

    RENDIMENTO: 8 porções

    Dica: A alface pode ser substituída por rúcula, almeirão ou outros folhosos.

Salada de Maçãs com Passas
INGREDIENTES
4 maçãs com casca cortadas em fatias finas
suco de ½ limão
2 xícaras de uvas passas brancas e pretas
2 copos de iogurte natural
2 colheres de sobremesa de hortelã picada em cubos muito pequenos
1 colher de café de sal

MODO DE PREPARO
Regar as fatias de maçã com o suco de limão e colocar em uma saladeira. Juntar as 
uvas passas e reservar. misturar o iogurte , a hortelã e o sal.Regar as maçãs com o 
molho de iogurte e servir em seguida.
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   Rendimento: 4 porções.

   Dica: Castanha-do-pará picadas grosseiramente combinam com essa salada.

saladas 51



Fundo de Legumes
INGREDIENTES
1 cebola picada em quatro partes
½ xícara de salsão picado em cubos pequenos
2 xícaras  de cenoura picada em cubos pequenos
1 xícara de batata picada em cubos pequenos
1 dente de alho
3 litros de água fria
6 grãos de pimenta-do-reino, 1 folha de louro, 1 ramo de tomilho
¼ de colher de chá de semente de erva-doce (opcional)

MODO DE PREPARO
Em uma panela juntar todos os ingredientes e cozinhar em fogo baixo sem deixar 
ferver. cozinhar por cerca de 30 a 40 minutos, sempre em fogo muito baixo. coar o 
líquido, resfriar e guardar sob refrigeração para uso posterior.

MOLhOS qUENTES PARA ACOMPANhAR CARNES E GUARNIÇõES

Caldos, sopas e molhos
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Fundo Escuro de Carne Bovina
INGREDIENTES
0,5 Kg de carne bovina (músculo ou miolo de pá)
2 colheres de sopa de óleo
1 colher de chá de sal
4 dentes de alho amassado
2 cebolas picadas em cubos pequenos

MODO DE PREPARO
Refogar a carne no óleo com alho, após secar a água da carne, acrescentar a cebola 
e continuar refogando. colocar 1 litro de água para cozinhar na pressão. Deixar a 
carne bem cozida. Bater no liquidificador e depois coar. congelar em pequenas 
porções.

Molho de Laranja para Carnes Vermelhas
INGREDIENTES
fundo escuro, da carne que foi preparada
2 xícaras de suco de laranja
3 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de sopa de mel

MODO DE PREPARO
acrescentar o caldo de laranja e o mel ao fundo escuro que ficou na panela, por fim 
engrossar com a farinha de trigo. Dispor sobre a carne preparada.
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Molho ao Sugo (Molho de Tomate)
INGREDIENTES
3 colheres de sopa de óleo
5 dentes de alho amassados
1 ½ colher de chá de sal
2 cebolas médias
10 tomates maduros (sem pele e semente)
3 colheres de sopa de leite

MODO DE PREPARO
Dourar o alho no óleo, acrescentar a cebola picada em cubos médios para refogar. 
Em seguida, acrescentar os tomates picados em cubos médios. Deixar cozinhar 
bastante, e levar a preparação para ser triturada no liquidificador. Retonar a pre-
paração ao fogo e acrescentar o leite. Deixar concentrar até o ponto de molho. 

  Dica: Guardar em recipiente de vidro fechado na geladeira. O período de 
validade é de 5 dias, mas pode ser congelado por 30 dias.

Depois do molho pronto pode-se acrescentar: rúcula rasgada, ervilha, azeito-
nas, berinjela cozida e amassada com azeitonas pretas e abobrinha em cubos. 
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Molho à Bolonhesa
INGREDIENTES
3 colheres de sopa de óleo
5 dentes de alho amassados
1 ½ colher de chá de sal
300 g de carne moída
1 cebola grande
10 tomates maduros (sem pele e semente)

MODO DE PREPARO
Dourar o alho no óleo depois acrescentar a carne e refogar. Quando a carne estiver 
sem água acrescentar a cebola picada, dourar e acrescentar os tomates picados. 
Deixar cozinhar bastante, até os tomates desmancharem. acrescentar um pouco 
de água para facilitar a cocção, se necessário.

Molho Bechamel 
INGREDIENTES
½ litro de leite
1 cebola piquée
1 pitada de noz-moscada ralada na hora
1 colher de chá de sal
25 g de roux branco

MODO DE PREPARO
Ferver o leite com a cebola piquée por 30 minutos. coar e temperar com 
noz-moscada e sal, reservar. aquecer uma panela e fazer um roux branco. Juntar 
aos poucos o leite, mexer constantemente para evitar formar grumos. ir mexendo 
até dar a consistência de molho.

  Dica: Este molho pode ser usado em legumes gratinados e massas. Combina 
bastante com carne de frango.
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Molho de Acerola para Carnes
INGREDIENTES
1 copo americano de acerola 
2 colheres de sopa de açúcar 
1 copo americano de água 
½ cebola picada em cubos muito pequenos 
1 colher de chá de sal 
2 colheres de sopa de azeite 
1 colher de chá de orégano 
1 pitada de louro em pó 

MODO DE PREPARO
Bater a acerola com água no liquidificador. Depois levar ao fogo por 2 minutos. 
coar e reservar. Voltar com o suco para o liquidificador com a cebola e bater nova-
mente. Levar ao fogo o suco, o açúcar, sal, orégano, louro e o azeite deixar ferver 
por 10 minutos.

  Dica: Pode ser acrescentado ao cozimento fundo de legumes ou de carnes, 
manjericão ou outro tempero a gosto. 

Molho de Manga Agridoce para Carnes
INGREDIENTES
2 xícaras de manga sem a casca e picada em cubos médios 
½ xícara de açúcar
½ copo americano de água
2 colheres de chá de gengibre ralado
1 colher de sopa de hortelã picado em fatias finas
1 colher de chá de curry
1 colher de sopa de pimenta dedo de moça picada em fatias finas (sem semente)
1 colher de chá de casca de limão ralada
1 pitada de sal
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MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Provar e acertar o tempero a gosto. 
Levar ao fogo por, no máximo, 4 minutos. servir em seguida.

  Dica: É importante que o sabor fique agridoce e que o curry e a pimenta não 
escondam o gosto e o perfume da manga.

Molho de Maçã
INGREDIENTES
2 xícaras de  maçãs ácidas (Fuji ou verde) sem casca picadas em cubos pequenos
1 copo americano de água
1 colher de sopa  de açúcar
suco de 1 limão 
½ pau de canela
uma pitada de sal
1 colher de sopa de manteiga

MODO DE PREPARO
colocar as maçãs em uma panela de fundo grosso com água, açúcar, limão, canela 
e sal. Tampar e deixar cozinhar em fogo médio por 12 a 15 minutos. mexer de vez 
em quando, até as maçãs ficarem tenras, mas não secas. Retirar a canela. Desligar 
o fogo e, com um garfo, adicionar a manteiga e mexer ligeiramente. se preferir, 
passar essa mistura em uma peneira. 

  Dica: Pode ser utilizada com carne de porco assada.  Este molho pode ser 
conservado em geladeira por 3 dias.
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Molho de Jabuticaba para Carnes 
INGREDIENTES
200 g de carne bovina (patinho, chã de fora ou chã de dentro)
4 colheres de sopa de óleo
4 dentes de alho amassados
1 colher de chá de sal
1 cebola picada em cubos muito pequenos
suco de jabuticaba sem açúcar
1 colher de sopa de amido de milho

MODO DE PREPARO
Dourar o alho no óleo, depois acrescentar a carne picada em cubos pequenos. Dei-
xar refogar até secar a água. acrescentar a cebola e deixar dourar. Depois acres-
centar água para cozinhar a carne. cozinhar até secar a água. Depois acrescentar 
um pouco de água para triturar no liquidificador. coar e retornar a panela, acres-
centar o suco de jabuticaba e amido de milho. Deixar engrossar um pouco. servir 
o molho com carnes vermelhas.
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Maionese de Abacate
INGREDIENTES
1 abacate
4 colheres de sopa de suco de limão
½ xícara de óleo (de preferência óleo de girassol ou milho)

MODO DE PREPARO
Bater a polpa do abacate no liquidificador, e ir acrescentando o óleo aos poucos e 
depois o suco de limão. Bater até formar a consistência de um creme.

   Dica: Pode-se usar o óleo de soja, mas o sabor do óleo fica muito evidente.

Esta maionese serve para temperar diversas saladas, em sanduíches ou torradas.
Se misturar vinagrete à essa maionese (cebola, tomate e pimentão picados em 
cubos pequenos) fica uma delícia.

Molhos frios para saladas
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Molho da Hora
INGREDIENTES
1 pimentão 
2 tomates (sem pele e semente)
3 colheres de sopa de azeite
½ xícara de maionese, de preferência, a light
1 colher de vinagre

MODO DE PREPARO
Refogar o pimentão e o tomate no azeite, depois de bem refogado deixar esfriar. 
Bater no liquidificador com a maionese e o vinagre. Utilizar em sanduíches e saladas.

Molho de Erva-Doce
INGREDIENTES
½ xícara de óleo de soja
½ xícara de azeite de oliva
½ xícara de vinagre de vinho branco
2 colheres de sopa de açúcar refinado
1 pote de iogurte natural
1 colher de chá de erva-doce

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir com as saladas.

  Dica: Se não tiver o açúcar refinado, bater no liquidificador o açúcar cristal 
até obter um pó mais fino.
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Molho de Coentro
INGREDIENTES
½ xícara de óleo de soja
½ xícara de azeite de oliva
½ xícara de suco de limão
½ colher de café de coentro moído

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir com as saladas.

Molho de Curry
INGREDIENTES
¼ xícara de vinagre de vinho branco
¼ xícara de suco de limão
½ xícara de azeite
1 pote de iogurte natural
3 colheres de mel
½ colher de café de curry

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir com as saladas.

Molho de Hortelã
INGREDIENTES
1 pote de iogurte natural
2 colheres de sopa de vinagre
1 dente de alho amassado
2 colheres de sopa de azeite
3 colheres de sopa de hortelã picadinha

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir com as saladas.
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Molho de Mostarda
INGREDIENTES
3 colheres de sopa de mostarda
1 colher de sopa de vinagre
3 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de mel 

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir com as saladas.

Molho de Laranja para Saladas 
INGREDIENTES
1 xícara de suco de laranja
½ xícara de azeite
1 colher de suco de limão
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Bater no liquidificador os ingredientes e servir com saladas.
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Farofa de Legumes
INGREDIENTES
½ xícara de óleo 
1 cebola picada em cubos pequenos
1 cenoura grande picada em cubos pequenos
1 abobrinha picada em cubos pequenos
½ xícara de azeitonas verdes picadas 
1 xícara de farinha de milho ou de farinha de mandioca
1 xícara de cheiro-verde picado em fatias e repicado
1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO
aqueça o óleo em uma frigideira grande por 2 minutos em fogo alto e doure a 
cebola. Junte a cenoura e deixe refogar por mais 5 minutos. misture a abobrinha, 
as azeitonas e refogue até que todos os legumes estejam macios. apague o fogo, 
acrescente a farinha, o cheiro-verde, o sal e misture bem. sirva acompanhando 
um lombo assado ou um frango grelhado.

    RENDIMENTO: 6 porções.

  Dica: Podem-se acrescentar outros ingredientes como couve, ervilha, milho 
e passas.

Preparações para almoço e jantar
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Purê de Legumes
INGREDIENTES
2 colheres de sopa de óleo 
½ colher de chá de sal 
1 dente de alho amassado 
2 xícaras de chuchu cozido e amassado
1 xícara de leite 

MODO DE PREPARO
Levar o legume amassado para refogar em uma panela com o óleo, o sal e o alho. 
Deixar refogar e posteriormente acrescentar o leite aos poucos até que se obtenha 
a consistência desejada 

   RENDIMENTO: 3 porções.

   Dica: Pode ser feito com qualquer legume. Pode-se acrescentar queijo minas 
padrão ralado.

Panqueca de Aveia
INGREDIENTES
1 ovo
½ xícara de óleo
1 e ½ xícara de leite
1 xícara de farinha de trigo
½ xícara de aveia em flocos
1 colher de café de fermento químico
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador por cerca de 2 minutos. Utilizar uma 
frigideira média antiaderente para preparar as panquecas, untar a frigideira com 
um fio de óleo e levar ao fogo até aquecer. com o auxílio de uma concha pegar 
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uma porção de massa e colocar na frigideira, girar a frigideira para espalhar bem 
a massa. abaixar o fogo e deixar dourar por baixo em seguida virar do outro lado e 
deixar dourar, repetir o processo com toda a massa. Reservar as panquecas. 

REChEIOS DOCES
maçã, abacaxi e canela
maçã, coco e uvas passas
banana caramelizada 
geleias de frutas diversas

REChEIOS SALGADOS
frango desfiado com requeijão
carne moída refogada
brócolis com ricota ou queijo minas

MONTAGEM
Pegar uma panqueca e adicionar 1 colher de sopa do recheio por cima, enrolar bem 
a panqueca. 

Repita o processo com todas as massas, coloque as panquecas em uma travessa 
uma ao lado da outra. Por cima adicionar qualquer ingrediente que gostar como 
coco ralado ou castanhas trituradas. 

   Rendimento: 13 porções.

Suflê de Chuchu
INGREDIENTES
2 ovos (separar clara e gema)
2 xícaras de chuchu cozido e amassado
½ xícara de leite
2 colheres de sopa de amido de milho
½ xícara de queijo minas padrão ralado
½ colher de chá de sal
1 colher de sopa de salsinha.
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MODO DE PREPARO
Bater as claras em neve e reservar. colocar os demais ingredientes no liquidifi-
cador, e bater bem. Depois misturar as claras em neve delicadamente. Untar um 
pirex com manteiga e colocar a mistura. Levar ao forno pré-aquecido. colocar o 
palitinho para verificar se está seco e dourado em cima.

    RENDIMENTO: 6 porções.

   Dica: Pode-se acrescentar pimenta de sua preferência.

Bolinho Assado de Chuchu
INGREDIENTES 
2 ½ xícaras de chuchu cortado em cubos médios 
1 ovo (separar a clara e gema e bater as claras em neve)
1 xícara de aveia em flocos finos
½ xícara de fundo de legumes
½ colher de chá de sal
½ xícara de queijo minas padrão ralado
2 colheres de sopa de cebolinha

MODO DE PREPARO
cozinhar o chuchu e escorrer bem toda a água. colocar em um prato fundo e amas-
sar com um garfo. acrescentar os demais ingredientes e sempre amassar tudo com 
o garfo. Por fim, acrescentar as claras em neve e a cebolinha.  com o auxílio de 
uma colher, separar porçõezinhas da massa e colocar  em uma assadeira untada. 
Levar ao forno bem quente e deixar até os bolinhos ficarem dourados.

    Rendimento: 10 bolinhos.

    Dica: Pode-se colocar pimenta malagueta na massa.
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Mamão Verde Refogado
INGREDIENTES
½ mamão formoso verde
4 colheres de sopa de óleo de soja
3 dentes de alho amassado
1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO
Descascar e picar o mamão em cubos médios. Dourar o alho no óleo, adicionar o 
mamão e refogar. se necessário, acrescentar um pouco de água para finalizar o 
cozimento. Pode-se acrescentar cheiro-verde.

    Rendimento: 3 porções.

Kibe de Forno com Abóbora
INGREDIENTES
2 xícaras de abóbora cozida e amassada
250g de trigo para quibe já hidratado
1 cebola pequena picada em cubos pequenos
1 xícara de hortelã picada em fatias finas e repicada
1 xícara de salsinha picada em fatias finas e repicada
⅓ xícara de azeite
1 ½ colher de chá de sal 
1 xícara de queijo tipo mussarela ralado
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de chá de farinha de rosca

MODO DE PREPARO
misturar o purê de abóbora com os outros ingredientes. Reservar o queijo, a 
manteiga e a farinha de rosca para a montagem. Untar a assadeira com manteiga 
e montar o quibe em camadas: massa – queijo – massa. Espalhar o restante da 
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manteiga por cima e cobrir toda a massa com farinha de rosca para ficar uma 
casquinha crocante. 

    RENDIMENTO: 10 porções.

    Dica: Pode-se substituir a abóbora por outro legume, como: chuchu, be-
rinjela etc.

Charuto de Repolho
INGREDIENTES
REChEIO
10 folhas de repolho
300 g de carne moída
2 colheres de sopa de óleo
3 dentes de alho amassados
½ xícara de pimentão picado em cubos pequenos
1 unidade de pimenta malagueta picada
1 ½  colher de chá de sal
1 xícara de arroz cru
3 colheres de sopa de aveia em flocos

MOLhO
2 colheres de sopa de óleo
3 dentes de alho
1 cebola picada em cubos pequenos
2 xícaras de molho de tomate ao sugo
4 xícaras de água

MODO DE PREPARO
separar as folhas do repolho tirando a parte do meio (talo). colocar as folhas para 
cozinhar um pouco em água fervendo até que elas fiquem macias, reservar. Em 
uma vasilha misturar a carne moída, a cebola picada, o alho amassado, o sal, a 
pimenta picada, o pimentão picado e o arroz cru. amassar bem até que todos os 
ingredientes estejam bem misturados. abrir a folha em uma superfície e colocar 
a mistura, enrolar como se fosse um rocambole. Em uma panela fazer o molho e 
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colocar os charutos sobre o molho. colocar a água até que estejam cobertos. cozi-
nhar por, mais ou menos, 30 minutos sem mexer.

  RENDIMENTO: 10 porções.

Panqueca Verde
INGREDIENTES
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de leite 
1 ovo
½ colher de chá de sal
½ colher de chá de fermento químico
2 folhas de verdura (almeirão, couve, mostarda e taioba)

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador. É necessário branquear as folhas 
para diminuir o sabor acentuado.

Recheios: a gosto. Pode ser de carne moída, de frango, de queijo, de tomate 
com queijo e manjericão. colocar, também, os folhosos refogados com a carne 
do recheio.

  RENDIMENTO: 6 unidades.
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Trouxinha de Couve com CarneMoída e Angu
INGREDIENTES
REChEIO
300 g de carne moída
3 colheres de sopa de óleo
3 dentes de alho
½ colher de chá de sal
½ xícara de cebola picada em cubos pequenos
2 colheres de sopa de salsinha picada em fatias finas e repicada
5 folhas de couve

ANGU
1 xícara de fubá
½ litro de água fria
½ litro de água quente

MODO DE PREPARO
REChEIO
Refogar a carne no óleo com alho, acrescentar a cebola picada e deixar refogar 
mais um pouco, reservar. 

ANGU
Derreter o fubá em ½ litro de água fria. acrescentar na água quente e mexer bem 
para não formar grumos. cozinhar até formar uma casca no fundo. 

MONTAGEM
colocar a folha de couve branqueada sobre tigelas pequenas e redondas. colocar 
a carne de um lado e o angu do outro. Fechar com o restante da folha que sobrou. 
Levar a geladeira. Virar a tigela para tirar a trouxinha em um pirex, e levar para 
aquecer ao forno. 

   RENDIMENTO: 5 unidades. 

 Dicas: Pode ser qualquer tipo de vasilhame para montar, como: vasilha para 
caldo ou potes de sobremesa.

Pode-se rechear a trouxinha com feijão tropeiro. Utilizar no feijão carne magra, 
como o lombo. Fica um prato diferente e apresentável, e pode ser servido com 
arroz simples.
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Rocambole de Moranga com Batata
INGREDIENTES
2 xícaras de batata cozida e amassada
2 xícaras de moranga cozida e amassada
2 ovos
2 colheres de sopa de queijo ralado
1 colher de sopa de manteiga
1 ½ colher de chá de sal
3 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de chá de fermento químico

MODO DE PREPARO
acrescentar os ovos já batidos ao queijo ralado, à manteiga, ao sal, às batatas e às 
morangas cozidas e amassadas, e misturar. acrescentar a farinha de trigo e mis-
turar, por fim o fermento químico. a consistência da massa é mais dura, tipo um 
purê bem concentrado. Levar para assar em tabuleiro untado e enfarinhado. Virar 
o tabuleiro em cima de um plástico ou de um pano de prato umedecido. colocar o 
recheio e depois enrolar. adicionar queijo por cima e levar para assar.

INGREDIENTES
REChEIO
1 peito de frango
5 dentes de alho amassados
1 colher de chá de sal
2 colheres de sopa de óleo
1 cebola

MODO DE PREPARO
Limpar o peito de frango retirar a pele e gorduras aparentes. cortar em pedaços 
e reservar. colocar o óleo na panela com o alho amassado e deixar dourar, 
acrescentar os pedaços do frango. Refogar até secar a água da carne e o frango 
começar a dourar. acrescentar a cebola picada em cubos pequenos e deixar refogar 
mais um pouco. acrescentar a água até cobrir os pedaços. cozinhar até secar toda 
a água. Esfriar para, em seguida, desfiar. Fazer o molho da sua preferência, ao 
sugo ou o molho bechamel.
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   RENDIMENTO: 7 porções.

   Dica: É necessário que o tabuleiro fique bem untado e com farinha para que 
a massa não grude e se quebre.

Dê preferência à batata roxa por ter um teor de água menor. No molho ao 
sugo com frango pode-se acrescentar azeitonas e no molho bechamel pode 
acrescentar milho verde.

Torta de Tomate 
INGREDIENTES
MASSA
½ xícara de farinha de trigo
½ xícara de farinha de trigo integral
½ colher de chá de sal
1 ovo
2 colheres de sopa de manteiga

REChEIO 
1 xícara de tomate picado em fatias médias (sem pele e sem semente)
½ xícara de cebola picada em fatias finas
1 xícara de queijo minas ralado
2 colheres de sopa de azeite
folhas de manjericão para decorar

MODO DE PREPARO
MASSA
misturar a farinha de trigo, o sal e a manteiga até ficar com a consistência de uma 
farofa grossa. Juntar o ovo e amassar bem. se necessário acrescentar mais farinha 
ou um pouco de leite para dar o ponto. Fazer uma bola com a massa, enrolar em 
filme plástico e levar à geladeira por 20 minutos para descansar. 

REChEIO
Refogar a cebola no azeite. Dispor os tomates e as cebolas na frigideira lado a 
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lado. Regar com o azeite e por fim jogar o queijo ralado. com um rolo, abrir a mas-
sa com um diâmetro maior que o da frigideira e cubrir os tomates. assar e depois 
desenformar a torta. Virar de ponta-cabeça para que a massa fique no fundo e os 
tomates na superfície. Decore com folhas de manjericão fresco e sirva em seguida. 

    RENDIMENTO: 4 porções.

    Dica: Esta é a variação de uma receita francesa feita com maçã e prepara-
da pelas irmãs Tatin no fim do século 19. Para aumentar a quantidade de fibra 
da massa e torná-la mais saudável pode colocar ½ xícara de farinha de trigo 
integral com ½ xícara de farinha de trigo comum.

Almôndega com Jiló
INGREDIENTES
1 xícara de carne moída crua
½ xícara de jiló cozido e amassado
3 colheres de sopa de aveia flocos finos
½ xícara de cebola picada em cubos pequenos
1 pimenta malagueta picada em fatias finas

MODO DE PREPARO
misturar todos os ingredientes e fazer bolinhas. Levar ao forno para assar. 

    RENDIMENTO: 10 unidades.
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Torta de Arroz com Recheio de Tomate
INGREDIENTES 
MASSA
½ xícara de óleo
3 xícaras de arroz cozido
1 ½  xícara de leite 
½  xícara de farinha de trigo 
½ xícara de farinha de aveia
3 ovos
½ xícara de queijo ralado
1 colher de sobremesa de fermento químico
½ xícara de cheiro verde

REChEIO
2 cebolas cortadas em rodelas finas
1 colher de sopa de óleo
2 dentes de alho amassados
4 tomates maduros sem pele cortados em rodelas
½ xícara de cheiro verde
2 xícaras de queijo curado ralado 

MODO DE PREPARO
Refogar as cebolas no óleo com o alho amassado. acrescentar os tomates e refogar 
um pouco, reservar. Bater todos os ingredientes da massa no liquidificador. Untar 
um tabuleiro médio e colocar metade da massa. Por cima dispor o recheio e o quei-
jo por cima e, por fim, o restante da massa. Levar ao forno para assar. 

    RENDIMENTO: 13 pedaços.

Suflê de Cenoura
INGREDIENTES
2 colheres de sopa de manteiga
1 colher  de sopa de farinha de trigo
½ colher de chá de sal
2 ½  xícaras de leite
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2 ovos (separar a clara da gema)
1 xícara de cenoura  cozida e amassada
2 colheres de sopa de cheiro-verde

MODO DE PREPARO
Derreter a manteiga, juntar a farinha e o sal. Deixar cozinhar um pouco e depois 
adicionar o leite aos poucos. cozinhar lentamente até engrossar, mexer sem parar. 
Bater as gemas, e juntar à mistura de leite e aos poucos, adicionar a cenoura e o 
cheiro-verde e mexer bem. Esfriar. Bater as claras em neve firme e acrescentar à 
mistura. colocar tudo em uma forma untada e levar para assar.

    RENDIMENTO: 6 porções.

Virado de Quiabo
INGREDIENTES
1 xícara de quiabo picado em rodelas
1 colher  de sopa de óleo
1 dente de alho amassado 
1 colher de café de sal
½  xícara de cebola picada em cubos pequenos
½ xícara de tomate picado em cubos pequenos
1 xícara de arroz cozido 
3 colheres de sopa de farinha de milho em flocos
½ xícara de cheiro-verde

MODO DE PREPARO
Refogar no óleo com alho e sal o quiabo. adicionar um pouco de água e deixar 
cozinhar até ficar macio. acrescentar a cebola e deixar refogar um pouco adicionar 
o tomate, o arroz e a farinha. misturar tudo e, por fim, acrescentar o cheiro-verde. 
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Quiabo ao Forno
INGREDIENTES
2 xícaras de quiabo picado em rodelas
2 pimentões pequenos de picados  em cubos médios
2 tomates picados em cubos médios
1 cebola picada em cubos médios
½ xícara de azeite
½ colher de chá de sal

MODO DE PREPARO
misturar todos os ingredientes em um tabuleiro, regar com o azeite e salpicar o 
sal, mexer e levar ao forno. mexer de vez em quando para evitar que a preparação 
se queime. assar até o quiabo ficar macio e a preparação sem água. 

Sopa de Cenoura com Coentro 
INGREDIENTES
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 cenoura grande cortada em rodelas
½ cebola picada em cubos pequenos
1 litro de fundo de legumes
½ colher de chá de coentro em grão
1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO
aquecer o azeite em uma panela para refogar as cenouras e a cebola por alguns mi-
nutos até que a cebola amoleça um pouco. adicionar o caldo de legumes e acres-
centar o coentro. Deixar ferver e cozinhar até que a cenoura esteja macia. Reti-
rar do fogo e deixar esfriar um pouco. Liquidificar a sopa até que fique uniforme. 
aquecer antes de servir, se necessário. servir com pão. 
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Docinhos de Abóbora
INGREDIENTES
2 xícaras de moranga ou abóbora madura cozidas e amassadas
⅓ xícara de açúcar
½ xícara de côco ralado 

MODO DE PREPARO
colocar a polpa da moranga e o açúcar na panela, deixar secar até começar des-
prender da panela. Depois de frio enrolar bolinhas e passar no côco ralado.

    RENDIMENTO: 12 docinhos.

Sobremesas
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Geleia de Goiaba
INGREDIENTES
3 Kg de goiaba
⅓ de xícara de açúcar para cada xícara de suco de goiaba
1 colher de sopa de suco de limão para cada xícara de suco de goiaba
água para a cocção da goiaba

MODO DE PREPARO
selecionar as goiabas, sendo uma parte madura e 2 partes com maturação incom-
pleta. cortar em fatias finas e uniformes. colocar para cozinhar em fogo alto, com 
água suficiente para o cozimento total e, se necessário, mexer de vez em quando. 
Depois de bem cozido, passar na peneira. Para cada 1 xícara de suco acrescentar 
⅓ da xícara de açúcar  e o suco do limão. mexer bem para dissolver o açúcar, le-
var ao fogo e deixar ferver em fogo forte, sem mexer, até a verificação do ponto. 
Retirar a panela do fogo imediatamente após a determinação do ponto. Retirar a 
espuma formada na superfície cuidadosamente, sem mexer a geleia.  colocar nos 
recipientes. 

   Dicas: A cocção da geleia é feita em panela grande e rasa, de paredes 
grossas, o que permite maior evaporação do suco. Normalmente, são utilizadas 
panelas que comportam o dobro do volume do suco a ser processado.

Ponto da geleia: Deixar cair gotas da geleia em um copo com água fria. Se as 
gotas alcançarem o fundo do copo sem se desintegrarem, significa que a geleia 
está no ponto de gelatinização.
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Pavê de Goiaba
INGREDIENTES
1 lata de leite condensado 
2 medidas da lata de leite 
2 colheres de sopa de amido de milho
1 ½ pacote de biscoito maisena
1 xícara de geleia de goiaba

MODO DE PREPARO
Levar ao fogo o leite condensado o leite e o amido de milho, fazer um mingau mais 
grosso. Depois ir montando camadas de biscoito, creme e doce. até finalizar. a 
última camada será de creme e por cima um pouco de geleia. 

    RENDIMENTO: 13 porções.

Torta Cremosa de Melancia
INGREDIENTES
MASSA
1 pacote de biscoito maisena ou de aveia e mel
3 colheres de sopa de manteiga

CREME
4 xícaras de suco de melancia 
2 colheres de sopa de amido de milho
2 colheres de sopa de açúcar
1 caixa de creme de leite (200 g)

MODO DE PREPARO
MASSA
Bater no liquidificador o biscoito. colocar em um recipiente e juntar a manteiga. 
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misturar até a manteiga umedecer todo o biscoito triturado. Untar uma assadeira 
de fundo falso e forrar com a massa, apertar para que a massa fica bem aderente a 
forma. Levar para assar por cerca de 6 minutos. Reservar. 

CREME
Fazer um creme com o suco da melancia, a maisena e o açúcar, depois que engros-
sar retirar do fogo e acrescentar o creme de leite e misturar. colocar este creme 
sobre a massa já assada. Levar para a geladeira, depois de gelado acrescentar a 
calda de melancia por cima. servir gelado.

    RENDIMENTO: 10 porções. 

Calda de Melancia 
INGREDIENTES
3 xícaras de suco de melancia puro
½ xícara de açúcar

MODO DE PREPARO
Levar ao fogo o suco de melancia com o açúcar, deixar concentrar até o ponto de 
calda.

    Dica: Pode-se fazer calda com diversas frutas como: suco de uva, abacaxi, 
laranja e mexerica, entre outras.
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Geleia de Jabuticaba
INGREDIENTES
4 kg de jabuticaba
1 xícara de água
⅓ de xícara de açúcar para cada xícara de suco obtido de jabuticaba

MODO DE PREPARO
Escolher as jabuticabas maduras, firmes e algumas mais verdes. Lavar e retirar os 
pedúnculos, colocar em uma panela com água e levar ao fogo até levantar fervura. 
Retirar a panela do fogo e comprimir as jabuticabas com uma colher, para termi-
nar de arrebentar as frutas. Levar novamente ao fogo por cerca de 30 minutos. 
Depois, coar o suco e medir. adicionar ⅓ de xícara de açúcar para cada xícara de 
suco. mexer e levar ao fogo sem mexer até o “ponto”. Verificar o “ponto” e retirar 
a panela do fogo, retirar a espuma que se formou. colocar em vidros com tampa.

   Dicas: A cocção da geleia é feita em panela grande e rasa, de paredes 
grossas, o que permite maior evaporação do suco. Normalmente, são utilizadas 
panelas que comportam o dobro do volume do suco a ser processado.

Ponto da geleia: Deixar cair gotas da geleia em um copo com água fria. Se as 
gotas alcançarem o fundo do copo sem se desintegrarem, significa que a geleia 
está no ponto de gelatinização.

Mousse de Uva
INGREDIENTES
1 copo americano de água
1 envelope de gelatina incolor sem sabor
2 cachos de uva Niágara
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
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MODO DE PREPARO
Derreter a gelatina em um copo de água quente e deixar esfriar. Espremer as uvas 
e levar ao fogo por cerca de 20 minutos para cozinhar um pouco, depois levar para 
bater no liquidificador. coar e reservar. Bater, no liquidificador todos os outros 
ingredientes com o suco de uva que foi preparado. colocar em um pirex e levar 
para gelar.

   RENDIMENTO: 13 porções.

   Dica: Pode-se substituir o suco de uva por suco de outra fruta, como: goiaba, 
maracujá, limão e laranja. A decoração pode ser com geleia de uva derretida. 

Doce de Mamão 
INGREDIENTES
2 xícaras de mamão um pouco maduro picado
3 colheres de sopa de açúcar
½ vidro de leite de coco (100 mL)
2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar

MODO DE PREPARO
colocar todos os ingredientes na panela e deixar cozinhar por cerca de 30 minu-
tos, mexer de vez em quando. 

   RENDIMENTO: 5 porções.

   Dica: O doce fica bom com um pouco de calda de coco. O mamão pode ser 
substituído pelo melão.
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Pudim de Laranja
INGREDIENTES 
5 ovos
2 ½ xícaras de leite
1 xícara de suco de laranja 
4 colheres de sopa de açúcar
manteiga suficiente para untar a forma

CALDA
1 xícara de suco de laranja
½ laranja 
3 colheres de sopa de açúcar

MODO DE PREPARO
PUDIM
Bater todos os ingredientes do pudim no liquidificador. colocar em forma própria 
para pudim untada e levar ao forno, em banho-maria, até o completo cozimento. 
Desenformar ainda morno.

CALDA
Retirar a casca e película branca da laranja e cortar em cubos médios. Levar ao 
fogo todos os ingredientes para a calda e deixe ferver até reduzir para cerca de ⅔, 
mexer sempre. Deixar esfriar um pouco e, após desenformar o pudim, adicionar 
a calda.

   RENDIMENTO: 10 fatias.

sobremesas 83



Compota de Melão
INGREDIENTES
1 kg de melão sem casca e cortados em cubos grandes
1 copo americano de açúcar 
suco de 1 limão 

MODO DE PREPARO
Numa panela grande, colocar o melão, o açúcar e o suco de limão.mexer e tampar. 
Deixar cozinhar em fogo brando. mexer de vez em quando para não agarrar no 
fundo. após o ponto de fio, retirar e colocar em recipiente adequado. 

   RENDIMENTO: 13 porções.

Espuma de Abacaxi com Hortelã
INGREDIENTES
1 pacote de gelatina de abacaxi
1 copo americano de iogurte natural
2 xícaras de abacaxi picado
1 colher de sopa de mel
2 colheres de sopa de hortelã fresca picada em cubos muito pequenos

MODO DE PREPARO
Preparar a gelatina utilizando somente a metade da quantidade de água sugerida 
no rótulo do produto. Levar para gelar por 3 horas. Em seguida, bater no liquidi-
ficador o iogurte, o abacaxi, o mel e a hortelã. Juntar a gelatina já firme e bater 
mais, usando a tecla pulsar e deixando alguns pedaços de gelatina ainda inteiros. 
Gelar por 2 horas antes de servir.

   RENDIMENTO: 7 porções.
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Mousse de Maçã
INGREDIENTES
6 maçãs médias sem casca e cortadas em 4 partes
1 envelope de gelatina incolor sem sabor
casca de 1 limão
2 potes de iogurte natural
2 cravos de Índia
1 pau de canela
1 colher de chá de canela em pó
4 copos americanos de água para a cocção das maçãs

MODO DE PREPARO
Descascar as maçãs e cortar em quatro. Levar ao fogo em uma panela com água, 
casca de 1 limão, 1 pau de canela e os cravos. após a cocção escorrer bem, tirar o 
cravo a canela e a casca de limão e levar ao liquidificador para triturar e formar um 
purê. À parte, bater os 2 iogurtes com a canela em pó, suco de 1 limão. Juntar o 
purê de maçã e misturar bem. Gelar, de preferência, de um dia para o outro.

   RENDIMENTO: 8 porções.

Flan de Acerola
INGREDIENTES
1 envelope de gelatina em pó sem sabor 
1 copo americano de água
1 copo duplo americano de suco concentrado de acerola
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite

MODO DE PREPARO
Derreter a gelatina em um copo de água quente e deixar esfriar. Bater um pouco a 
acerola no liquidificador, e depois levar ao fogo. Deixar cozinhar por cerca de 10 
minutos. coar e reservar.
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Bater no liquidificador 1 copo americano de suco de acerola  com o creme de leite, 
o leite condensado e a gelatina dissolvida. Bater por cerca de 5 minutos, colocar 
em uma forma de pudim untada com manteiga e levar para gelar. Desenformar 
e servir.

   RENDIMENTO: 9 porções.

   Dica: Decorar com a geleia da fruta.

Picolé de Acerola
INGREDIENTES
3 xícaras de chá de suco concentrado de acerola ( 5 xícaras de acerola)
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite sem soro

MODO DE PREPARO
Bater um pouco a acerola no liquidificador, e depois levar ao fogo. Deixar cozinhar 
por cerca de 10 minutos. coar e reservar. Bater todos os ingredientes no liquidifi-
cador. colocar em forminhas de picolé e levar ao congelador por 6 horas.

   RENDIMENTO: 10 porções.
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Tortinhas de Banana
INGREDIENTES
MASSA
1 ovo
3 colheres de sopa de manteiga
4 colheres de sopa de açúcar 
2 xícaras de farinha de trigo
½ xícara de aveia em flocos
1 pitada de cravo da índia em pó
1 colher de chá de raspas da casca de limão

REChEIO
2 colheres de sopa de açúcar
½ copo americano de água
1 banana nanica grande em rodelas 
2 xícaras de leite
2 colheres de sopa de amido de milho

MODO DE PREPARO
MASSA
misturar todos os ingredientes da massa, amassar levemente. Enrolar a massa em 
um filme plástico e deixar descansar por cerca de 20 minutos na geladeira. Forrar 
o fundo e as laterais de forminhas individuais (cerca de 9 cm de diâmetro). assar 
em forno médio (200°c), pré-aquecido por, aproximadamente, 30 minutos. De-
senformar ainda quente.

REChEIO
Em uma panela caramelizar o açúcar e depois colocar a banana. acrescentar um 
pouco de água e deixar cozinhar até que as bananas estejam macias (cerca de 10 
minutos). Retirar do fogo e acrescentar, em um liquidificador, as bananas carame-
lizadas e o leite, e bater. Em seguida, levar a mistura para a panela novamente e 
acrescentar o amido de milho dissolvido em um pouco de água, cozinhar até obter 
um creme.

MONTAGEM
colocar o creme na base de massa já assada e decorar com rodelas caramelizadas 
ou assadas de banana. Gelar antes de servir.

   RENDIMENTO: 6 unidades. 
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Bolo de Banana e Aveia
INGREDIENTES
3 ovos
3 colheres de sopa de manteiga
1  xícara de açúcar 
3 bananas-caturra bem maduras
1 e ½ xícara de farinha de trigo
1 xícara de aveia em flocos médios 
1 colher de café de canela em pó
1 colher de sopa de fermento químico

MODO DE PREPARO
Primeiramente bater no liquidificador os ovos e a manteiga, acrescentar o açúcar e 
bater um pouco mais. acrescentar as bananas e bater. Por fim, acrescentar a fari-
nha e a aveia no liquidificador e bater. Passar a mistura do liquidificador para uma 
tigela e acrescentar a canela e, por último, o fermento químico. colocar em uma 
forma untada e enfarinhada e levar ao forno por aproximadamente 40 minutos.

   RENDIMENTO: 16 porções.

   Dica: Pode-se adicionar ameixa seca ou uvas passas sem semente picadas.

Preparações para lanches, 
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Bolo de Laranja
INGREDIENTES
1 ovo
½ xícara de óleo de soja
½ xícara de açúcar
1 xícara de suco de laranja
1 xícara de farinha de trigo
2 colheres de sopa de farelo de trigo
½ colher de sopa de raspas de casca de laranja
1 colher de sopa  de fermento químico

MODO DE PREPARO
No liquidificador bater os ovos, acrescentar o óleo e o açúcar e bater mais um pou-
co. Em seguida, acrescentar o suco de laranja, a farinha e o farelo. Bater. adicio-
nar as raspas de laranja e bater. Passar para uma tigela e adicionar o fermento e 
misturar com uma colher. Distribuir a massa em uma forma já untada com óleo e 
enfarinhada e levar ao forno, pré aquecido, em temperatura média, por cerca de 
45 minutos, ou até dourar. Retirar do forno, desenformar e esperar esfriar antes 
de servir.

   RENDIMENTO: 10 fatias.

   Dica: Na hora de ralar frutas cítricas, evite a parte branca que fica junto à 
casca, pois ela deixa a preparação amarga.
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Rocambole de Frutas
INGREDIENTES
MASSA
7 ovos
4  colheres de sopa de açúcar refinado
2  colheres de sopa de farinha de trigo
2 colheres de sopa de amido de milho
1 colher de chá de fermento químico

REChEIO
3 xícaras de abacaxi picado em cubos pequenos
3 xícaras de manga picada em cubos pequenos
½ xícara de açúcar refinado
hortelã picada em cubos muito pequenos a gosto

MODO DE PREPARO
MASSA
separar a gema da clara e reservar. Bater as claras em neve e reservar. Em seguida 
bater as gemas, acrescentar o açúcar e bater. acrescentar a farinha e o amido e, 
bater. incorporar esta massa às claras em neve. E, por fim acrescentar o fermen-
to químico. colocar em uma forma untada e enfarinhada e levar ao forno médio 
(180°c) por 30 minutos.

REChEIO
Em uma panela colocar a manga, o abacaxi e o açúcar e deixar cozinhar até que 
as frutas estejam bem macias e um pouco desmanchadas. acrescentar a hortelã 
picada no final do preparo. Retirar do fogo e reservar para rechear o rocambole.

MONTAGEM
Retirar o rocambole da forma e colocá-lo sobre um pano de prato umedecido ou 
um plástico. colocar o recheio enrolá-lo. salpicar açúcar refinado para decoração 
e fatias de manga.

   RENDIMENTO: 9 fatias.

   Dica: Colocar o palito para verificar se a massa está assada. Se o palito sair 
limpo já esta bom. Pode-se utilizar a calda do recheio para decoração. Pode-se 
substituir a farinha refinada por farinha integral. O recheio pode variar, como: 
doce de abacaxi com coco e passas, doce de maçãs com canela, entre outros.

90 Ministério da Saúde 
Na cozinha com as frutas, legumes e verduras



Pão Colorido
INGREDIENTES 
1 colher de sopa de fermento biológico granulado
½ colher de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de óleo
½ colher de chá de sal
farinha de trigo até dar o ponto (entre 4 a 5 xícaras)
1 ovo
1 colher de chá de açúcar
1 xícara de polpa de beterraba (cozida e amassada) ou cenoura (cozida e amassada) 
ou couve (folhas batidas no liquidificador com ½ xícara de água).

MODO DE PREPARO
misturar o fermento e o açúcar, acrescentar uma das polpas e mexer bem. adicio-
nar a manteiga, o óleo, o sal e a farinha de trigo. acertar o ponto da massa, que 
deve desgrudar da vasilha, mas não pode endurecer. sovar bem. Deixar descansar 
por 30 minutos. Fazer a mistura com as outras 2 polpas. cada massa é dividida em 
2 partes. Para o pão trançado é preciso fazer rolinhos, juntar as pontas das mas-
sas coloridas e fazer uma trança. Para o rocambole, as massas são esticadas, uma 
a uma, com a ajuda de um rolo. Depois é só colocar uma sobre a outra e enrolar. 
Levar para assar.

   RENDIMENTO: 35 porções.
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Torta de Maçã com Aveia
INGREDIENTES 
REChEIO
1 ½ maçã de qualquer variedade 
3 colheres de sopa  de coco em flocos
½ xícara de uvas passas sem semente
⅓ xícara de açúcar 

MASSA
2 colheres  de sopa de manteiga
¼ xícara de açúcar
1 xícara de farinha de trigo
½ xícara de aveia em flocos
1 colher de chá de fermento químico
1 ovo

MODO DE PREPARO
REChEIO
Descascar e picar a maçã em cubos pequenos. caramelizar o açúcar e acrescentar 
metade das maçãs cortadas. Deixar cozinhar e depois bater no liquidificador. Vol-
tar ao fogo e acrescentar o restante dos ingredientes. cozinhar até ficar macio e 
encorpado. Reservar.

MASSA
Numa tigela, misturar a manteiga, o açúcar, a farinha, a aveia e o fermento quími-
co com as pontas dos dedos até formar uma farofa. adicionar o ovo e misturar até 
incorporar e ficar uma massa lisa. cobrir com filme plástico e colocar na geladeira 
por 20 minutos. Pré-aquecer o forno a 200°c. Untar e enfarinhar forminhas indi-
viduais, colocar a massa em uma forminha e abrir com os dedos, depois colocar o 
recheio. abrir a segunda massa em um formato de círculo. Pressionar a extremida-
de das massas para uni-las e cortar o excesso. 
Levar para assar por 20min a 200°c, depois reduzir para 180°c e assar por mais 18 
a 20min, ou até que a torta tenha dourado. Retire do forno e deixe esfriar.

   RENDIMENTO: 6 unidades.
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Bolo de Maçã com Canela
INGREDIENTES
½ xícara de óleo
2 ovos
2 maçãs com casca picadas
1 xícara de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de chá de canela em pó
1 colher de sopa de fermento em pó

MODO DE PREPARO
colocar o óleo, os ovos e as maçãs no liquidificador e bater por aproximadamente 
2 minutos. colocar o líquido em uma tigela e acrescente o açúcar, a farinha, o fer-
mento e a canela. misturar até ficar uma massa homogênea. colocar em uma forma 
untada com manteiga e farinha e levar para assar em forno médio pré aquecido 
por 30 à 40 minutos. 

   RENDIMENTO: 22 pedaços.

Bolo de Maracujá
INGREDIENTES
4 ovos (claras separadas das gemas)
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de açúcar
2 maracujás com semente
2 xícaras de farinha de trigo
½ xícara de leite fervendo
1 colher de sopa de fermento químico

MODO DE PREPARO
separar as claras das gemas. Bater as claras em neve e reservar. colocar as gemas 
e bater na batedeira, acrescentar a manteiga, o açúcar e o maracujá. misturar com 
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a colher. acrescentar a farinha e o leite e misturar. Por fim, incorporar as claras em 
neve e o fermento. assar em tabuleiro untado em temperatura média.

   RENDIMENTO: 10 porções.

Bolachinha de Farinha de Milho
INGREDIENTES
2 xícaras de farinha de milho em flocos
½ xícara de amido de milho 
2 colheres de sopa de açúcar
4 colheres de sopa de óleo
3 colheres de sopa de coco ralado
1 ovo
leite até dar o ponto

MODO DE PREPARO
misturar os ingredientes. acrescentar o leite até a massa dar o ponto de enrolar. 
moldar as bolachas, colocar em forma untada e levar ao forno pré-aquecido.  

   RENDIMENTO: 10 unidades.

   Dica: Pode-se substituir o coco por amendoim torrado e triturado, ou um 
pouco de canela, ou queijo curado ralado. Pode-se rechear as bolachas com ge-
leias de frutas.
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Pão de Legumes
INGREDIENTES
30 g de fermento biológico 
1 colher de sopa de açúcar cristal
2 ovos
½ colher de sopa de sal
1 xícara de água morna
1 xícara de óleo
½ pimentão verde pequeno picado em cubos pequenos
½ pimentão vermelho pequeno picado em cubos pequenos
½ cebola ralada
½ cenoura vermelha ralada
1 colher de cheiro verde picado em fatias finas e repicado
1 colher de sobremesa de açafrão
farinha de trigo até o ponto da massa para enrolar 

MODO DE PREPARO
misturar todos os ingredientes, colocando a farinha aos poucos. a massa deve 
ficar mais mole. cobrir com um pano e deixar crescer até que dobre de volume. Di-
vidir a massa em duas partes, abrir com o rolo e enrolar como rocambole. colocar 
nas assadeiras próprias, tipo para pães de forma, untadas e enfarinhadas. Deixar 
crescer novamente. Levar para assar em forno pré-aquecido. 

   RENDIMENTO: 35 pães.

   Dica: Se o fermento biológico for granulado, dissolvê-lo com um pouco de  
água e de farinha. Sempre ler as instruções da embalagem do fermento. 
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Bolo Amarelinho
INGREDIENTES
MASSA
3 cenouras médias raspadas e picadas
1 xícara de óleo
3 ovos
1 xícara de açúcar
2 ½  xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico 

REChEIO
Geleia de frutas, adicionado de frutas, de sua preferência. 

CObERTURA
1 lata de leite condensado
½ xícara de chá de achocolatado 
1 colher de sopa de manteiga

MODO DE PREPARO
bOLO
Bater no liquidificador as cenouras com o óleo, depois acrescentar os ovos e con-
tinuar batendo. acrescentar o açúcar, a farinha e bater. Por fim, acrescentar o 
fermento químico e misturar. Untar e enfarinhar uma forma retangular e levar 
para assar. Quando enfiar um palito no bolo e ele sair limpo o bolo está assado.

CObERTURA
Levar o leite condensado, a manteiga e o achocolatado em pó ao fogo. mexer até 
que a preparação comece a desprender do fundo. Reservar. 

MONTAGEM
Retirar o bolo da forma. Partir ao meio com auxilio de uma linha de fio dental. Re-
chear e cobrir com a outra metade do bolo. confeitar com o brigadeiro preparado.

   RENDIMENTO: 20 pedaços.
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Empada Três Pingos
INGREDIENTES
MASSA
2 ovos
5 colheres de sopa de óleo
1 xícara de leite
2 xícaras de farinha de trigo
½ colher de chá de sal

REChEIO
3 colheres de azeite
3 dentes de alho amassados
1 xícara de abobrinha ralada
1 xícara de chuchu ralado
1 xícara de cenoura ralada
½ xícara de cheiro verde
½ colher de café de pimenta da reino

MODO DE PREPARO
MASSA
Bater todos os ingredientes no liquidificador e reservar. 

REChEIO
Refogar todas as hortaliças juntas com azeite e demais temperos. Não deixar cozi-
nhar muito para não desmanchar.

MONTAGEM
Untar forminhas de empada, depois colocar uma colher de sopa de massa, por 
cima ½ colher de sopa de recheio, e depois mais uma colher de massa (três pin-
gos). Levar para assar em forno pré-aquecido.

   RENDIMENTO: 16 empadinhas.
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Bolo Salgado com Abobrinha Italiana
INGREDIENTES
2 latas de sardinha escorridas
1 xícara de pimentão picado em cubos pequenos
1 xícara de abobrinha picada cubos pequenos
1 xícara de tomate picado em cubos pequenos
½ xícara de cebola picada em cubos pequenos
2 xícaras de farinha de rosca
1 xícara de cebolinha picada 
3 colheres de sopa de azeite
2 ovos
⅓  xícara de fundo de legumes

MODO DE PREPARO
misturar os ingredientes, menos os ovos e o fundo de legumes. Depois de bem 
misturado, colocar em um tabuleiro untado, regar com o fundo de legumes por 
cima e por último 2 ovos batidos. colocar no forno pré-aquecido.

   RENDIMENTO: 8 porções.

98 Ministério da Saúde 
Na cozinha com as frutas, legumes e verduras



Suco de Banana com Gengibre
INGREDIENTES
¼ de xícara de suco de limão
½ litro de água gelada 
1 banana caturra 
1 colher de sopa de gengibre cortado em cubos muitos pequenos
3 colheres de sopa de açúcar 

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir bem gelado.

    RENDIMENTO: 3 porções.

   Dica: É necessário servir logo após o preparo. Pode-se substituir o gengibre 
por hortelã.

Bebidas
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Suco de Laranja com Melão e Hortelã
INGREDIENTES 
2 xícaras de suco de laranja
2 fatias finas de melão
2 colheres de sopa de folhas de hortelã fresca

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bater os ingredientes até obter um suco cremoso. servir 
em seguida. 

   RENDIMENTO: 2 porções.

Suco de Laranja com Linhaça
INGREDIENTES
4 laranjas grandes, sem sementes, sem a casca e as partes brancas interna
1 maçã sem sementes
1 colher de sopa de semente de linhaça 
suco de ½ limão
1 copo americano duplo de água
2 colheres de sopa de açúcar ou mel

MODO DE PREPARO
Bater tudo no liquidificador e servir em seguida.

   RENDIMENTO: 2 porções.

  Dica: A linhaça pode ser substituída por aveia ou farelo de trigo na mesma 
quantidade.
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Suco de Tangerina com Gengibre
INGREDIENTES
suco de 2 tangerinas
1 fatia fina de gengibre
1 copo americano de água gelada
1 colher de sopa de açúcar 

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir em seguida.

   RENDIMENTO: 2 porções.

Suco de Tangerina, Manga e Maçã
INGREDIENTES
2 tangerinas sem casca e semente
½ manga
1 maçã sem casca
1 copo americano de água gelada

MODO DE PREPARO
Retirar fatias da tangerina, não utilizar o seu miolo com as sementes. Bater todos 
os ingredientes no liquidificador com a água. servir em seguida.

   RENDIMENTO: 2 porções.

   Dica: Se quiser adoçar, 1 colher de sopa de açúcar é suficiente. A utilização 
do miolo e sementes da tangerina faz com que o suco fique amargo.
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Suco de Tangerina com Ameixa
INGREDIENTES
2 tangerinas sem casca e semente
5 ameixas secas sem caroço
1 copo americano de água gelada

MODO DE PREPARO
Descascar a tangerina e tirar fatias da tangerina, não usar o miolo e sementes. 
Bater no liquidificador com a água e as ameixas. servir em seguida.

   RENDIMENTO: 2 porções.

  Dica: Não esquecer que a utilização do miolo e sementes da tangerina faz 
com que o suco fique amargo. A ameixa pode ser substituída por ½ xícara de 
uvas-passas sem sementes.

Suco de Manga Refrescante
INGREDIENTES
½ manga grande 
½ limão sem casca e sem semente 
hortelã a gosto
1 copo americano duplo de água gelada

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador. servir em seguida.

   RENDIMENTO: 2 porções.

  Dica: Se achar necessário adoçar o suco, acrescentar 1 colher de sopa de 
açúcar ou de mel.
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Vitamina de Frutas
INGREDIENTES
1 manga congelada
½ litro de leite
1 maçã
½ banana

MODO DE PREPARO
Bater a manga com a metade do leite no liquidificador. adicionar a maçã descasca-
da e cortada em cubos médios e a banana cortada em rodelas e o restante do leite 
e bater. servir logo em seguida.

   RENDIMENTO: 3 porções.

Suco de Abacaxi com Laranja e Maçã
INGREDIENTES
3 fatias de abacaxi 
1 maçã sem casca e sem semente
2 xícaras de suco de laranja

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador. servir em seguida. 

   RENDIMENTO: 2 porções.
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Suco de Abacaxi com Limão
INGREDIENTES
½ abacaxi
1 limão sem casca e sem parte branca
gelo a gosto
½ litro de água 
2 colheres de açúcar

MODO DE PREPARO
colocar no liquidificador o abacaxi, o limão o açúcar e a água. Bater rapidamente 
e depois coar. colocar alguns cubos de gelo.

   RENDIMENTO: 3 porções.

Suco de Abacaxi com Hortelã
INGREDIENTES
2 colheres de sopa de hortelã picada em fatias finas
1 abacaxi médio
1 xícara de cubos de gelo
1 litro de água 

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bater os ingredientes. se desejar, coar e servir a seguir. 

   RENDIMENTO: 5 porções.

  Dica: Use o abacaxi mais maduro para evitar adicionar açúcar. Se ainda 
achar necessário, adoçar com 1 colher de sopa de açúcar.
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Vitamina de Mamão com Leite de Coco
INGREDIENTES
1 copo americano duplo de leite
½ vidro de leite de coco (100 mL)
2 colheres de sopa de coco ralado
1 xícara de mamão picado em cubos médios

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir em seguida.

   RENDIMENTO: 3 porções.

Vitamina de Mamão, Banana e Amendoim
INGREDIENTES
½ litro de leite
1 xícara de mamão maduro picado em cubos médios
4 colheres de sopa de amendoim torrado 
1 banana 

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir em seguida.

   RENDIMENTO: 3 porções.
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Suco de Beterraba com Banana
INGREDIENTES
½ beterraba 
1 banana caturra
2 copos americanos duplos de água gelada
1 colher de sopa de açúcar

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador até ficar bem cremoso. servir 
em seguida.

   RENDIMENTO: 3 porções.

Suco de Beterraba com Limão
INGREDIENTES
2 copos americanos duplos de água 
1 beterraba média
1 limão sem casca e sementes
1 colher de sopa de açúcar

 MODO DE PREPARO
misturar tudo no liquidificador. se desejar, colocar gelo e servir.

   RENDIMENTO: 3 porções.

  Dica: O limão pode ser substituído por laranja ou maracujá.
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Suco de Mamão com Gengibre e Maracujá
INGREDIENTES
1 e ½ xícara de mamão picado em cubos médios
½ maracujá
1 rodela fina de gengibre
1 copo americano duplo de água

MODO DE PREPARO
Bater primeiramente o maracujá com a água e depois coar, em seguida bater este 
suco com o restante dos ingredientes. servir em seguida.

   RENDIMENTO: 3 porções.

Suco de Uva Verde
INGREDIENTES
1 xícara de uvas verdes
suco de 1 limão 
1 colher de sobremesa de erva-doce
2 copos  americanos de água
gelo a gosto
2 colheres de sopa de açúcar

MODO DE PREPARO
Retirar as sementes das uvas, bater no liquidificador com o os demais ingredientes. 
coar e servir. 

   RENDIMENTO: 2 porções.
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Coquetel de Melancia sem Álcool
INGREDIENTES
3 xícaras de melancia picada em cubos médios
1 pote de iogurte natural
½ colher de café de canela em pó

MODO DE PREPARO
Lavar a melancia, retirar a polpa e picar. Retirar todas as sementes. Bater a melan-
cia com o iogurte e a canela no liquidificador. servir em seguida.

   RENDIMENTO: 2 porções.

Suco de Melancia com Gengibre
INGREDIENTES
3 xícaras de melancia picada em cubos médio sem sementes
½ rodela fina de gengibre

MODO DE PREPARO
Lavar a melancia, retirar a polpa e picar. Retirar todas as sementes da melancia. 
Bater a melancia no liquidificador com a rodela fina de gengibre. servir em seguida.

   RENDIMENTO: 2 porções.
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Suco de Jabuticaba
INGREDIENTES
1 kg de jabuticabas maduras 
2 litros de água filtrada 
5 colheres de sopa de açúcar

MODO DE PREPARO
Lavar a jabuticaba, retirar o pedúnculo. Estourar as jabuticabas e colocar em uma 
panela com 2 litros de água fervente. Deixar cozinhar até que a água fique com 
uma coloração violeta. Retirar as jabuticabas e o suco com uma concha e coar em 
uma jarra. os restos das jabuticabas jogar fora. o suco pode ser diluído, se estiver 
com o gosto muito forte

   RENDIMENTO: 10 porções.

  Dica: Esse processo de cocção contribui para amenizar o sabor amargo re-
sidual.

Suco de Acerola
INGREDIENTES
2 xícaras de acerola frescas ou congeladas
2 copos americanos duplos de água gelada
2 colheres de sopa de açúcar

MODO DE PREPARO
Pulsar no liquidificador as acerolas com água e o açúcar. coar e servir logo em 
seguida.

   RENDIMENTO: 3 porções.
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Suco de Frutas Amarelas
INGREDIENTES
2 copos americanos duplos de água
1 maracujá
1 manga
3 fatias de abacaxi
5 folhas de hortelã

MODO DE PREPARO
Bater o maracujá no liquidificador e coar. Depois acrescentar a manga, o abacaxi e 
as folhas de hortelã e bater novamente. servir em seguida.

   RENDIMENTO: 2 porções.

Suco de Couve com Limão
INGREDIENTES
1 folha de couve grande
1 limão inteiro (retirar a casca, a parte branca e as sementes)
2 copos duplos de água gelada
3 colheres de sopa de açúcar

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e servir em seguida.

    RENDIMENTO: 2 porções.

  Dica: O limão pode ser substituído por laranja.
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Suco de Couve com Maracujá
INGREDIENTES
1 folha grande de couve 
1 maracujá grande
2 copos duplos de água gelada
3 colheres de sopa de açúcar

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e servir em seguida.

    RENDIMENTO: 2 porções.
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