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APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS através da Secretaria Municipal de Políticas 

e Ações Sociais e Cidadania - SAS executa ações que beneficiam crianças, adolescentes, 

jovens, famílias, idosos, migrantes promovendo e favorecendo o acesso a bens e serviços 

com vistas à inclusão social. 

Dentre as atividades propostas para esta população está o serviço de alimentação e 

nutrição desenvolvida pelo Núcleo de Nutrição que tem o objetivo de garantir o acesso 

a uma alimentação equilibrada e adequada em condições nutricionais para o bom 

crescimento e desenvolvimento biopsicosocial do ser humano.

A alimentação é direito primordial e sagrado de todo ser humano, primeiro passo para a 

dignidade humana. Sem comer adequadamente ninguém é capaz de produzir, de sonhar, 

de conseguir conquistar algo na vida.

O acesso é garantido através de cardápios elaborados por nutricionistas e das refeições 

preparadas e oferecidas nas unidades descentralizadas. Neste processo os (as) cozinheiros 

(as) exercem um papel fundamental, pois cada um (uma) é a conexão principal entre o 

que é planejado e o que é oferecido, é o elo humano entre o alimento e o cidadão.

Este livro de receitas é o fruto do exercício profissional que foi conquistado não somente 

pelo conhecimento e aprimoramento teórico e prático, mas pela dedicação, criatividade, 

dinamismo e organização que estes profissionais demostram no dia a dia do seu trabalho. 
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  ARROZ BRANCO
Ingredientes Quantidades

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Água 14 canecas        

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

   
MODO DE FAZER: Faça o arroz como de costume; lave o 
arroz, frite o alho, acrescente o arroz lavado, água e sal e 
deixe cozinhar. Obs.: Rendimento para 50 crianças.

ARROZ CARRETEIRO (CARRETÃO)

Ingredientes Quantidades

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Carne em pedaços 2 kg

Tomate 3 unidades

Cebola 2 unidades

Óleo ½ caneca (130mL)

Sal e tempero Á gosto

MODO DE FAZER: Cozinhar a carne inteira com sal e 
temperos, em seguida corte em cubinhos e frite bem até 
dourar a carne, adicionar a cebola e fritar bem. Depois 
coloque o arroz e deixe fritar, adicione água fervente até 
cobrir e tomate e mexa, deixe secar.  Obs.: Rendimento 
desta receita: 50 crianças 11



 ARROZ DIVERTIDO
Ingredientes Quantidades

       Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Cenoura 2 ½ unidades

Batata 2 ½ unidades

Tomate 2 unidades

Cebola 1 unidade

Sal A gosto

     Óleo ½ caneca (130mL)

MODO DE FAZER: Corte as cenouras e as batatas em 
cubos e coloque para cozinhar. Reserve. Cozinhe o arroz 
e misture com os legumes. OPCIONAL: Cheiro verde. 
Obs.:Rendimento desta receita: para 50 crianças.

  ARROZ ROSADO
Ingredientes Quantidades

      Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Cenoura 2 ½ unidades

Beterraba 2 ½ unidades

Tomate 2 unidades

Cebola 1 unidade

Sal A gosto

Óleo ½ caneca (130mL)

MODO DE FAZER: Corte as cenouras e as beterrabas em 
cubos e coloque para cozinhar. Reserve. Cozinhe o arroz 
e misture com os legumes. OPCIONAL: Cheiro verde. 
Obs.:Rendimento desta receita: para 50 crianças.12



  ARROZ Á GREGA COM OVOS
Ingredientes Quantidades

       Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Cenoura 2 ½ unidades

Tomate 2 unidades

Cebola 1 unidade

Sal A gosto

Ovos 8 unidades

Óleo ½ caneca (130mL)

MODO DE FAZER: Fazer o arroz como de costume, cozinhar 
os ovos, descascar e picar; higienizar e cortar a cenoura 
em cubinhos ou ralada, dourar a cebola e acrescentar os 
temperos, acrescente a cenoura, os ovos e o cheiro verde ao 
arroz cozido. OPCIONAL: Cheiro verde. Obs.:Rendimento 
desta receita: para 50 crianças.

 

ARROZ Á GREGA COM FRANGO
Ingredientes Quantidades

       Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Cenoura 2 ½ unidades

Tomate 2 unidades

Cebola 1 unidade

Sal A gosto

Carne de frango 1 pacote de 2 kg

Óleo ½ caneca (130mL)

MODO DE FAZER: Fazer o arroz como de costume, desfie 
o frango, acrescente a cenoura em cubinhos ou ralada 
e deixe ferver, junte ao arroz o molho e o cheiro verde. 
OPCIONAL: Cheiro verde. Obs.:Rendimento desta receita: 
para 50 crianças. 13



 

ARROZ COM CARNE
Ingredientes Quantidades

       Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Cenoura 2 ½ unidades

Batata 2 ½ unidades

Tomate 2 unidades

Cebola 1 unidade

Sal A gosto

Carne moída 1 pacote de 2kg

Óleo ½ caneca (130mL)

MODO DE FAZER: Fazer o arroz como de costume, doure a 
cebola, refogue a carne moída temperada, junte a cenoura 
ralada ou em cubinhos, a batata e refogue e misture ao 
arroz. OPCIONAL: Cheiro verde. Obs.:Rendimento desta 
receita: para 50 crianças.

 

ARROZ TEMPERADO C/ MOLHO DE CARNE
Ingredientes Quantidades

       Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Cenoura 2 ½ unidades

Tomate 2 unidades

Cebola 1 unidade

Óleo ½ caneca (130mL)

Sal A gosto

Carne em pedaços 1 pacote de 2kg

MODO DE FAZER: Fazer o arroz como de costume, 
refogue a cebola,a carne, a cenoura e prepare o molho 
básico, misture bem ao arroz, salpique c/cheiro verde. 
Obs.:Rendimento desta receita: para 50 crianças.
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 ARROZ TEMPERADO C/ BANANA E CARNE

Ingredientes Quantidades

       Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Cenoura 2 ½ unidades

Tomate 2 unidades

Cebola 1 unidade

Banana 10 unidades médias

Sal A gosto

Carne em moída 1 pacote de 2kg

Óleo ½ caneca (130mL)

MODO DE FAZER: Fazer o arroz como de costume, refogue 

a carne em óleo quente com a cebola, acrescente a 

cenoura, misture o refogado ao arroz juntamente com a 

banana picada. Obs.:Rendimento desta receita: para 50 

  

ARROZ COLORIDO C/ CARNE MOÍDA
Ingredientes Quantidades

       Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Cenoura 2 ½ unidades

Beterraba 2 ½ unidades

Óleo ½ caneca (130mL)

Tomate 2 unidades

Cebola 1 unidade

Cheiro verde 22 unidades médias

Sal A gosto

Carne em moída 1 pacote de 2kg

MODO DE FAZER: Fazer o arroz como de costume, refogue a 
carne em óleo quente com a cebola, acrescente a cenoura, 
misture o refogado ao arroz juntamente com a banana picada. 
Obs.:Rendimento desta receita: para 50 crianças. 15



  

  ARROZ C/ABOBRINHA
Ingredientes Quantidades

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Água 14 canecas        

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

Abobrinha 1 ½ kg

 

MODO DE FAZER: Faça o arroz como de costume; lave o 

arroz, frite o alho junto com a abobrinha, acrescente o arroz 

lavado, água e sal e deixe cozinhar, e sirva. Obs.: Rendimento 

para 50 crianças.

  

ARROZ DE VERÃO (NOVO*)
Ingredientes Quantidades

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Água 14 canecas        

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

Banana 10 unidades médias

Maça 5 unidades 

 

MODO DE FAZER: Lave, descasque e pique as frutas e o 

cheiro verde (opcional), aqueça o óleo e doure o alho; 

acrescente as frutas picadas ao arroz, misture e sirva. Obs.: 

Rendimento para 50 crianças.16



  

ARROZ PRIMAVERA (NOVO*)
Ingredientes Quantidades

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Água 14 canecas        

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

Abobrinha picada 2 canecas (250g)

Ovo cozido 8 unidades

Cenoura 1 caneca (250g)

Tomate 1 caneca (250g)

 MODO DE FAZER: Refogue a abobrinha no azeite 
juntamente com o alho, a cebola; junte o arroz, abobrinha, 
tomate e cenoura e os ovos; misture bem e sirva. Obs.: 
Rendimento para 50 crianças.

  

ARROZ TROPICAL (NOVO*)
Ingredientes Quantidades

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Água 10 canecas        

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

Suco da casca do abacaxi 1 caneca (300ml)

Cebolinha 5 colheres de sopa cheia(50g) 

  
MODO DE FAZER: Faça o suco da casca do abacaxi c/ água, coe e 
reserve, faça o arroz como de costume e refogue bem, adicione 
um pouco de água para cozinhar um pouco o arroz, quando os 
grãos estiverem crescidos e macios, acrescente o suco de abacaxi 
e deixe dourar, acrescente a cebolinha com o arroz ainda quente 
e úmido e sirva. Obs.: Rendimento para 50 crianças. 17



  

ARROZ VEGETARIANO (NOVO*)
Ingredientes Quantidades

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Água 14 canecas        

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

Abobrinha picada miolo 2 canecas (250g)

Casca da melancia ralada 1 ½ caneca de (250g)

Cenoura ralada 1 caneca (250g)

MODO DE FAZER: Frite o alho no óleo, junte o arroz e 
refogue mais um pouco, acrescente os outros ingredientes 
e coloque água; cozinhe em fogo baixo até secar a água e 
o arroz atingir a consistência desejada. Obs.: Rendimento 
para 50 crianças.

  

RISOTO ROSADO
Ingredientes Quantidades

Arroz 17 canecas

Beterraba com casca 18 unidades picadas

Cenoura com casca 9 unidades picadas

Tomate 9 unidades picadas

Cebola Á gosto

Sal Á gosto

MODO DE FAZER: Frite a cebola. Coloque o arroz e frite 
mais um pouco. Misture todos os outros ingredientes bem 
picados e acrescente água. Deixe no fogo até cozinhar. 
Verifique o sal, e sirva. Obs.: Rendimento desta receita: 
para 50 crianças.18



  

ARROZ C/ REPOLHO
Ingredientes Quantidades

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Repolho fatiado ½ unidade média (750g)

Água 14 canecas        

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

   
MODO DE FAZER: Faça o arroz como de costume; lave o 
arroz, frite o alho, acrescente o arroz lavado, água e sal 
e deixe cozinhar. Após fatie o repolho bem pequeno e 
acrescente no arroz e misture. Sirva-se. Obs.: Rendimento 
para 50 crianças.

ROCAMBOLE DE ARROZ RECHEADO COM TALOS
Ingredientes Quantidades

Arroz cozido 9 ½ canecas (2 ½ kg)

Leite diluído 5 canecas

Óleo 1 ½  canecas

Fermento Químico 6 colheres de sopa

Farinha de trigo 1 pacote

Ovos 1 unidade

Talos variados 
picados

A gosto

Modo de Fazer: Bata todos os ingredientes no 
liquidificador. Unte uma assadeira retangular, 
coloque a massa e leve para assar por 20 minutos. 
Depois de assado vire a massa em um pano úmido, 
recheie com talos picados e enrole ainda quente.
Rendimento desta receita: para 50 crianças 19
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  LEITE C/ ACHOCOLATADO

Ingredientes Quantidades

Leite em pó 1pacote (50 canecas de 120mL)

Achocolatado 1 pacote ½ caneca

  
MODO DE FAZER: Misture o leite com achocolatado 
mecha e sirva.
  Obs.: Rendimento para 50 crianças.

   LEITE C/ BANANA

Ingredientes Quantidades

Leite em pó 1pacote (50 canecas de 120mL)

Banana 29 unidade de 90g

MODO DE FAZER: Misture o leite com banana e bata 
no    liquidificador e sirva.

   Obs.: Rendimento para 50 crianças.

                                     
LEITE C/ AÇUCAR QUEIMADO

Ingredientes Quantidades

Leite em pó 1pacote (50 canecas de 120mL)

Açúcar queimado 1 ½ caneca 

MODO DE FAZER: Misture o leite com açúcar 
queimado e sirva.

   Obs.: Rendimento para 50 crianças.
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  LEITE C/ ACHOCOLATADO

Ingredientes Quantidades

Leite em pó 1pacote (50 canecas de 120mL)

Achocolatado 1 pacote ½ caneca

  
MODO DE FAZER: Misture o leite com achocolatado 
mecha e sirva.
  Obs.: Rendimento para 50 crianças.

                                     
LEITE C/ MAMÃO

Ingredientes Quantidades

Leite em pó 1pacote (50 canecas de 120mL)

Mamão ½ unidade 

MODO DE FAZER: Misture o leite com mamão e bata 
no    liquidificador e sirva.

   Obs.: Rendimento para 50 crianças.

   LEITE C/ BANANA

Ingredientes Quantidades

Leite em pó 1pacote (50 canecas de 120mL)

Banana 29 unidade de 90g

MODO DE FAZER: Misture o leite com banana e bata 
no    liquidificador e sirva.

   Obs.: Rendimento para 50 crianças.

LEITE C/ BANANA E MAÇA

Ingredientes Quantidades

Leite em pó 1pacote (50 canecas de 120mL)

Banana 15 unidades de 90g

Maça 10 unidades de 90g (média)

MODO DE FAZER: Misture o leite com banana e a 
maça, e bata no  liquidificador e sirva.

   Obs.: Rendimento para 50 crianças.

                                     
LEITE C/ AÇUCAR QUEIMADO

Ingredientes Quantidades

Leite em pó 1pacote (50 canecas de 120mL)

Açúcar queimado 1 ½ caneca 

MODO DE FAZER: Misture o leite com açúcar 
queimado e sirva.

   Obs.: Rendimento para 50 crianças.
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  SUCO DE MAÇA C/ LIMÃO
Ingredientes Quantidades

Água 15 litros (50 canecas de 300ml)

Maça 15 unidades de 90g(média)        

Limão 5 unidades

Açúcar 2 canecas

   

MODO DE FAZER: Misture a água gelada com a maça e 
limão bata no liquidificador e sirva. Obs.: Rendimento 
para 50 crianças.

  SUCO DE LARANJA C/ COUVE
Ingredientes Quantidades

Água 15 litros (50 canecas de 300ml)

Laranja 20 unidades c/ bagaço

Couve 8 folhas

Açúcar 2 canecas

   
MODO DE FAZER: Misture a água gelada com a laranja e 
couve bata no liquidificador e sirva. Obs.: Rendimento 
para 50 crianças.
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    SUCO DE BETERRABA C/ LARANJA
Ingredientes Quantidades

Água 15 litros (50 canecas de 300ml)

Beterraba 5 unidades cozidas

Laranja 20 unidades c/ bagaço

Açúcar 2 canecas

 
MODO DE FAZER: Misture a água gelada com a 
beterraba e laranja bata no liquidificador e sirva. Obs.: 
Rendimento para 50 crianças.

              

SUCO DE GOIABA
Ingredientes Quantidades

Água 15 litros (50 canecas de 300ml)

Goiaba 40 unidades c/casca

Açúcar 2 canecas

   
MODO DE FAZER: Misture a água gelada com a goiaba 
bata no liquidificador e sirva. Obs.: Rendimento para 50 
crianças.
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SUCO DA CASCA DO ABACAXI

Ingredientes Quantidades

Água 15 litros (50 canecas de 300ml)

Casca do abacaxi 7 litros de suco da casca do 
abacaxi

Açúcar 2 canecas

 
MODO DE FAZER: Misture a água gelada com o suco 
da casca do abacaxi bata no liquidificador e sirva. Obs.: 
Rendimento para 50 crianças.

SUCO DE LIMÃO C/ COUVE
Ingredientes Quantidades

Água 15 litros (50 canecas de 300ml)
Limão 20 unidades
Couve 8 folhas
Açúcar 2 canecas

 

MODO DE FAZER: Misture a água gelada com o limão e 
couve bata no liquidificador e sirva. Obs.: Rendimento 
para 50 crianças.
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SUCO DE BETERRABA C/ MARACUJÁ
Ingredientes Quantidades

Água 15 litros (50 canecas de 300ml)

Beterraba 5 unidades cozidas

Maracujá 10 unidades 

 
MODO DE FAZER: Misture a água gelada com a 
beterraba e maracujá, bata no liquidificador e sirva. 
Obs.: Rendimento para 50 crianças.

SUCO DA CASCA DO ABACAXI C/ COUVE
Ingredientes Quantidades

Água 15 litros (50 canecas de 300ml)

Casca do abacaxi 7 litros de suco da casca do 
abacaxi

Couve 8 folhas

Açúcar 2 canecas

MODO DE FAZER: Misture a água gelada com o suco da 
casca do abacaxi e couve,  bata no liquidificador e sirva. 
Obs.: Rendimento para 50 crianças.
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  CARNE MOÍDA C/LEGUMES
Ingredientes Quantidades

Carne moída 2kg 
Tomate 2 unidades
Cenoura 2 ½ unidades

       Água 2 xíc. De chá
Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Cebola                          1 unidade
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

 MODO DE FAZER: Tempere a carne, e em uma panela grande, aqueça 
o óleo em fogo alto e refogue a cebola, o alho e o tomate. Acrescente 
a carne moída, refogando-a. Adicione os legumes e a água, deixe ferver. 
Reduza a chama e cozinhe, mexendo de vez em quando, até a carne 
cozinhar (cerca de 30 minutos). Desligue o fogo, misturando-o bem. 
Deixe a panela tampada por 5 minutos e sirva a seguir. Obs.: Rendimento 
para 50 crianças.

    

CARNE MOÍDA C/POLENTA
Ingredientes Quantidades
Carne moída 2kg 

Tomate 4 unidades
Extrato de tomate 1 lata de extrato (350mL)

Fubá 5 canecas
       Água 10 canecas

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)
Cebola                          1 unidade
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

MODO DE FAZER: Colocar a água para ferver, acerte o sal. Enquanto 
isso dissolva o fubá em um pouco de água, após a fervura despeje o 
fubá dissolvido, mexa bem e deixe tampado em fogo mínimo, mexendo 
de vez em quando, deixar cozinhar por uns 20 minutos ou até criar 
uma crostinha no fundo da panela, para a carne moída frite bem a 
carne, acrescente a cebola, o alho, acerte o sal e coloque o tomate e o 
molho de tomate, deixe apurar um pouco. Despeje a polenta em um 
refratário e coloque o molho por cima e sirva. Obs.: Rendimento para 
50 crianças.
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CARNE MOÍDA AO MOLHO 
Ingredientes Quantidades

Carne moída 2kg 
Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Cebola                          1 unidade
Tomate 2 unidades

Extrato de tomate 1 lata de extrato (350mL)
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

Tempero verde Á gosto

 

MODO DE FAZER: Doure a cebola no óleo; acrescente a carne moída e 

refogue; acrescente o tomate, o sal e o tempero verde sempre mexendo. 

Por último acrescente as 1 latas de extrato de tomate e deixe ferver, 

sempre mexendo e sirvo.Obs.: Rendimento para 50 crianças.

    

CARNE MOÍDA C/ PURÊ DE BATATAS
Ingredientes Quantidades

Carne moída 2kg 
Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Cebola                          1 unidade
Tomate 2 unidades
Batata 32 unidades

Margarina 8 colheres cheia
Leite 1 caneca
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

Tempero verde Á gosto
 
MODO DE FAZER: Purê: Amasse as batatas, coloque a margarina e o 
leite, faça um purê. Carne: Coloque a carne moída em uma 

panela com os temperos a gosto, coloque água e deixe a carne cozinhar 
10 minutos; coloque sal; coloque a carne já pronta em cima do purê. 
Obs.: Rendimento para 50 crianças.
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CARNE MOÍDA C/ PURÊ DE BATATAS
Ingredientes Quantidades

Carne moída 2kg 
Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Cebola                          1 unidade
Tomate 2 unidades
Batata 32 unidades

Margarina 8 colheres cheia
Leite 1 caneca
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

Tempero verde Á gosto
 
MODO DE FAZER: Purê: Amasse as batatas, coloque a margarina e o 
leite, faça um purê. Carne: Coloque a carne moída em uma 

panela com os temperos a gosto, coloque água e deixe a carne cozinhar 
10 minutos; coloque sal; coloque a carne já pronta em cima do purê. 
Obs.: Rendimento para 50 crianças.

    

CARNE EM PEDAÇOS 
ENSOPADA

Ingredientes Quantidades
Carne em pedaços 2kg 

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)
Cebola                          1 unidade
Tomate 6 unidades
Batata 32 unidades
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

Tempero verde Á gosto

 MODO DE FAZER: Cortar a carne em pedaços grandes; descascar e 
picar as cebolas, tomates, cenoura, batata e tempero verde. Numa 
panela, adicionar o óleo e colocar a carne com todos os ingredientes 
por cima, refogar em fogo médio. Quando a carne ficar dourada, 
adicionar um pouco de água, tampar e cozinhar em fogo baixo;  
assim que a carne estiver macia, destampar a panela e esperar o molho 
apurar; e sirva. Obs.: Rendimento para 50 crianças.
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CARNE HAVAIANA
Ingredientes Quantidades

Carne em pedaços 2 kg
Tomate 6 unidades picadas

Óleo ½  canecas
Cebola Á gosto

Couve com talos 8 folhas
Casca de Banana 24 cascas de 24 bananas

Sal Á gosto

MODO DE FAZER: Doure a cebola no óleo. Acrescente a carne pedaços, 

o tomate, à couve com talos e as cascas de banana. Refogue. Deixe 

cozinhar bem. Desligue o fogo e sirva. Atenção: não esqueça de fazer a 

higienização da casca de banana antes de utilizá-la. 

Rendimento: para 50 crianças.

    

CARNE EM PEDAÇOS DE PANELA

Ingredientes Quantidades
Carne em pedaços 2 kg

Tomate 6 unidades picadas
Óleo ½  canecas

Cebola Á gosto
Sal Á gosto

Tempero verde Á gosto

MODO DE FAZER: Tempere bem a carne e comece a fritá-la na panela 
em óleo bem quente. Vire a carne a medida que for fritando e coloque 
sempre um pouco de água. Proceda dessa forma tantas vezes quanto for 
necessário, até que a carne fique macia e dourada, e após acrescente 
cebola, tomate picado e tempero verde.
Rendimento: para 50 crianças.
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           CARNE EM PEDAÇOS ASSADO 
COM BATATAS

Ingredientes Quantidades
Carne em pedaços 2kg 

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)
Cebola                          1 unidade
Tomate 6 unidades
Batata 32 unidades
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

Tempero verde Á gosto
 MODO DE FAZER: Cortar a carne em pedaços grandes; descascar e 
picar as cebolas, tomates, cenoura e tempero verde. Em uma assadeira 
coloque a carne em pedaços temperada e as batatas, e deixe assar ate 
começar a dourar e vire-as do outro lado e deixe dourar.Quando estiver 
quase secando a água da assadeira desligue e sirva com arroz branco e 
salada. 
Rendimento: para 50 crianças.

  

        CARNE AO MOLHO MADEIRA 
NATURAL

Ingredientes Quantidades
Carne em pedaços 2 Kg

Tempero A gosto
Suco de maça 2 Canecas

OPCIONAL Mandioca e Amido de milho para 
engrossar

MODO DE FAZER: Pique a carne em pedacinhos e coloque em 
uma panela para fritar. Para preparar o suco de maçã, bata as 
maçãs com casca e coe. Adicione o suco de maçã. Sirva.

Rendimento: para 50 crianças.
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        CARNE AO MOLHO MADEIRA 
NATURAL

Ingredientes Quantidades
Carne em pedaços 2 Kg

Tempero A gosto
Suco de maça 2 Canecas

OPCIONAL Mandioca e Amido de milho para 
engrossar

MODO DE FAZER: Pique a carne em pedacinhos e coloque em 
uma panela para fritar. Para preparar o suco de maçã, bata as 
maçãs com casca e coe. Adicione o suco de maçã. Sirva.

Rendimento: para 50 crianças.

QUIBE NUTRITIVO
Ingredientes Quantidades

Farinha de Kibe 10 canecas

Carne moída 2 Kg

Cebola picada 5 unidades

Sal 5 colheres (sopa)

Temperos Á gosto

* ver na receita: como preparar a proteína de soja
MODO DE FAZER: Deixar a farinha de quibe de molho em água por duas 
horas, escorrer toda a água e adicionar a carne, a proteína de soja e os 
temperos. Misture bem e coloque em uma assadeira untada com óleo 
para assar. 
Rendimento: para 50 crianças.
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QUIBE DE FORNO PRÁTICO
Ingredientes Quantidades

Farinha de Quibe 2 pct/500g
Água quente 6 canecas
Carne moída 1 kg

Cebola picada 4 unidades grandes
Ovo 8 unidades
Óleo ½ caneca
Sal Á gosto

MODO DE FAZER: Deixe a farinha de quibe de molho por 1 hora em 
água quente. Reserve. Bata no liquidificador a cebola, o óleo, os ovos 
e o sal. Coloque em um recipiente e acrescente a carne moída, a 
farinha de quibe espremida . Misture tudo, despeje em uma forma 
untada e leve ao forno para assar. 

   Rendimento: para 50 crianças.
 

 

ESCONDIDINHO DE CARNE C/ MANDIOCA
Ingredientes Quantidades

Mandioca cozida 20 pedaços médios

Margarina 5 colheres de sopa

Leite 1 litro

Sal A gosto

Carne Moída 2 kg

Cebola picada 3 unidades

MODO DE FAZER: Refogue a carne moída, acrescente a cebola e 
reserve. Faça o purê com a mandioca bem cozida, a margarina, o leite e 
o sal. Em um refratário coloque uma camada de purê, a carne e a outra 
camada de purê. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos.
Rendimento: para 50 crianças.
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ESTROGONOFE DE CARNE

Ingredientes Quantidades
Carne em pedaços 2kg 

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)
Cebola                          1 unidade

Amido de milho ½ pacote (250g)
Leite em pó ½ pacote (500g)

Água 2 ½ canecas (750 mL)
Margarina 3 colheres de sopa cheia (100g)

Tempero verde Á gosto

 MODO DE FAZER: Preparação da carne: Fazer o molho de carne normal; 
cozinhar os 2kg de carne e temperar a gosto. Preparação do creme: Bater 
o leite em pó com água fria até formar um creme grosso (não pode ser 
muita água) e acrescentar ao molho, desligar o fogo (não pode ferver).
Rendimento: para 50 crianças.

 

LASANHA NADJA MARIA
Ingredientes Quantidades

Biscoito salgado 2 pacotes (800g)
Farinha de Trigo 1 ½ canecas (250g)

Leite em pó diluído 5 canecas (1 ½ Litro)
Carne moída 2 kg

Purê de tomate 2kg
Cebola ralada 1 ½ unidade média (100g)

Margarina  O necessário para untar a forma
Óleo 2 colheres de sopa (20mL)

Tempero verde Á gosto
Sal À gosto

MODO DE FAZER: Refogar a cebola e o alho na margarina, acrescentar o 
leite e o amido de milho, deixar ferver até engrossar. Refogar a cebola e 
o alho no óleo, acrescentar a carne moída e deixar fritar. Despejar o purê 
de tomate e deixar apurar.
MONTAGEM: Untar a forma com margarina. Umedecer o biscoito no 
leite. Montar uma camada de biscoito, uma de molho de carne e outra 
de molho branco, assim por diante. Levar ao forno pré-aquecido por 30 
minutos. Decorar com ramos de te salsinha. Servir como guarnição.
Rendimento: para 50 crianças.
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TORTA DE CARNE MOÍDA
Ingredientes Quantidades

Carne moída 2,5 kg
Ovos 5 unidades

Farinha de trigo 1 pacote
Margarina 4 canecas

Leite em pó 5 canecas
Cebola 4 unidades médias

Modo de Fazer: Misture bem todos os ingredientes, com as 

cebolas faça uma sopa para poder misturar ao restante dos 

ingredientes, feito isso, unte a forma e coloque para assar. 
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ROCAMBOLE DE CARNE MOÍDA RECHEDO 
COM ARROZ  E ABÓBORA CABOTIÃ

Ingredientes Quantidades
Arroz cozido 3 canecas
Carne moída 2 kg

Cebola 1 unidade média
Sal A gosto

Farinha de trigo 4 colheres de sopa cheia
Ovos 8 unidades

Tempero verde A gosto
Abóbora cabotiã cozida 1 ½  caneca

Modo de Fazer: Em uma tigela coloque a carne moída, 
cebola, sal, tempero verde, ovo, farinha de trigo, amasse 
os ingredientes até ficar uma massa homogênea, após 
em um lugar liso abra a massa; e acrescente o arroz, 
abóbora cozida 
amassada e tempero verde como recheio; após feche a 
massa e leve ao forno. Sirva após esfriar.
Rendimento desta receita: para 50 crianças

41



receitas com frango 
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receitas com frango 
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FRANGO ASSADO C/ BATATAS
Ingredientes Quantidades

Frango 1,5kg (pacote)
       Batata 32 unidades

Tomate 6 unidades
       Água 2 xíc. De chá

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)
Cebola                          1 unidade
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

 
MODO DE FAZER: Lave bem os pedaços de frango 
tempere com sal, azeite e arrume-os numa assadeira. 
Por cima, coloque as batatas, os tomates e a cebola 
e despeje meio copo de água, aproximadamente. 
Leve ao forno até que fique bem assado e dourado. Sirva 
com arroz branco e salada.
 Obs.: Rendimento para 50 crianças.

FRANGO AO MOLHO C/ LEGUMES
Ingredientes Quantidades

Frango 1,5kg (pacote)
       Batata 7 unidades médias (1kg)

Cenoura 8 unidades médias (1kg)
       Água 3 canecas

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)
Cebola                          1 unidade média (70g)
Óleo ½ caneca (130 mL)
Alho 5 dentes de alho (médio)

Vinagre 2 ½ colheres de sopa (25mL)
Tempero verde A gosto

 
MODO DE FAZER: Tempere o frango com o sal e temperos 
disponíveis. Numa panela coloque o óleo, frite a cebola até 
dourar, depois o alho, junte os legumes, a mistura reservada 
(frango temperado), acrescente a água, misture e cozinhe 
até o molho engrossar. 
Obs.: Rendimento para 50 crianças.44



 

FRANGO AO MOLHO C/ POLENTA

Ingredientes Quantidades

Frango 1,5kg (pacote)

       Água 4 canecas (1,2 litros)

Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Cebola                          1 unidade média (70g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

Vinagre 2 ½ colheres de sopa (25mL)

Tempero verde A gosto

Fubá 8 ½ canecas (1,5 kg)

Água 16 ½ canecas (5 litros)PARA 

MODO DE FAZER: Cortar o frango em pedaços, refogar, 

acrescentar o sal e o vinagre, picar os demais ingredientes e 

adiciona-los ao frango; cozinhar até dissolver os temperos. 

Polenta aquecer bem a água sem deixar ferver, colocar 

a farinha, mexendo sempre até a fervura, tampar a 

panela, deixar em fogo baixo, a cada cinco minutos mexer 

novamente. Após quarenta minutos, acrescentar o sal, 

mexendo bem para dissolver o mesmo; retirar do fogo e 

despejar numa travessa.

Obs.: Rendimento para 50 crianças.
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RISOTO DE FRANGO
Ingredientes Quantidades

Frango 1,5kg (pacote)

       Água 4 canecas (1,2 litros)

Sal 1 colher de sopa rasa 

Cebola                          1 unidade média (70g)

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

Vinagre 2 ½ colheres de sopa 

Arroz 7 canecas (1kg 750g)

Água 14 canecas        

Sal 1 colher de sopa rasa 

Óleo ½ caneca (130 mL)

Alho 5 dentes de alho (médio)

MODO DE FAZER: FRANGO: Desfiar o frango, 

refogar, acrescentar o sal e o vinagre, picar os 

demais ingredientes e adiciona-los ao frango; 

cozinhar até dissolver os temperos. ARROZ: Faça 

o arroz como de costume; lave o arroz, frite o 

alho, acrescente o arroz lavado, água e sal e deixe 
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GALINHADA
Ingredientes Quantidades

Frango 1,5kg (pacote)
Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Cebola                          1 unidade média (70g)
Tomate picado 5 unidades médias (500g)

Alho 5 dentes de alho (médio)
Vinagre 2 ½ colheres de sopa (25mL)

Arroz 7 canecas (1kg 750g)
Água 14 canecas        
Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

Óleo ½ caneca (130 mL)
Açúcar 1 colher de sobremesa

MODO DE FAZER: FRANGO: Temperar o frango em pedaços refogar, 
acrescentar o sal, tomate e o vinagre, picar os demais ingredientes 
e adiciona-los ao frango; cozinhar até dissolver os temperos. Numa 
panela grande coloque óleo e uma colher rasa de sobremesa 
de açúcar, aqueça a panela até o açúcar caramelizar; adicione os 
pedaços de frango temperados anteriormente e deixe-os fritando. 
Observe que na hora que os pedaços de frango são adicionados 
o açúcar vira uma bala pois o frango gelado esfria o conteúdo da 
panela. Não se preocupe, continue fritando os pedaços de frango que 
o caramelo voltará a derreter e dará cor ao frango. Frite-o até ficar 
bem dourado; Quando estiverem bem dourados retire os pedaços 
de frango da panela e escorra o excesso de óleo, pois o frango solta 
muita gordura, e não ficará um alimento muito saudável se deixar 47



BOBÓ DE GALINHA
Ingredientes Quantidades

Frango 1,5kg (pacote)
Sal 1 colher de sopa rasa 

Cebola                          1 unidade
Amido de milho ½ pacote (250g)

Leite em pó ½ pacote (500g)
Água 2 ½ canecas (750 mL)

Margarina 3 colheres de sopa 
Tempero verde Á gosto

Alho 5 dentes de alho 

MODO DE FAZER: Preparação do frango: Fazer 
o molho de frango normal; cozinhar e desfiar os 
1,5kg de frango e temperar a gosto. Preparação 
do creme: Bater o leite em pó com água fria até 
formar um creme grosso (não pode ser muita 
água) e acrescentar ao molho, desligar o fogo 
(não pode ferver).
Obs.: Rendimento para 50 crianças.
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POLENTA DE AMIDO DE MILHO
Ingredientes Quantidades

Amido de milho 1 caneca (160g)
Óleo 4 colheres de sopa cheia 
Fubá 3 canecas (500 g)
Sal 1 colher de sopa

Água 2 L
Cebola 1 unidade (70g) 

Modo de fazer: Colocar o óleo na panela e fritar a 
cebola com o sal, acrescentar a água. Tirar do fogo 
e colocar o fubá e o amido de milho. Voltar ao fogo 
até ficar cozido e então coloca a margarina. Despejar 
num pirex, deixar esfriar e cortar em fatias. Levar ao 
congelador e fritar no dia seguinte. 
Rendimento: 50 crianças
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CREME DE MILHO
Ingredientes Quantidades

Cebola 18 unidades médias
Leite em pó 3 canecas

Amido de milho 1 caneca
Margarina 5 colheres cheias

Sal A gosto
Milho verde 12 unidades médias (1,2 

Modo de fazer: Coloque no liquidificador o leite, o 
milho (reserve um pouco do milho), o amido de milho 
dissolvida no leite, e o sal. Bata por cerca de 3 minutos. 
Reserve. Em uma panela, coloque a margarina e a cebola 
picada. Deixe a cebola fritar e coloque a massa coada. 
Mexa sem parar até engrossar. Acrescente o milho que 
foi reservado e o cheiro verde a gosto. Fica muito bom se 
acompanhado com arroz branco.
Rendimento: 50 crianças

51



52



PANQUECA (MASSA)
Ingredientes Quantidades

Leite em pó (diluído) 2 canecas (130g)
Farinha de trigo 1 pacote (1kg)

Ovos 5 unidades (250g)
Fermento químico 1 colher de sopa (20g)

Sal 1 colher de sopa

Modo de fazer: Bata todos os ingredientes no 
liquidificador e deixe descansar por 20 a 30 minutos. 
Unte a frigideira e leve ao fogo baixo. Despeje um pouco 
de massa e espalhe pelo fundo da frigideira. Quando 
estiver cozida, vire e doure do outro lado. Logo após 
recheie com carne moída. 
Rendimento: 50 crianças
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receitas especiais
(torta de maçã) 
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PUDIM DE BANANA
Ingredientes Quantidades

Banana 24 unidades (2,5kg)

Amido de milho 1 ½  caneca (240g)

Açúcar 3 canecas (1kg)

Leite em pó diluído 1 ½ caneca (240g) 

Modo de Fazer: Misturar 1 caneca de açúcar e o amido 
de milho. Juntar o leite aos poucos, mexendo bem. 
Levar ao fogo lento e cozinhar, mexer ate engrossar. 
Misturar as gemas com um garfo. Acrescentar 
lentamente a mistura do amido de milho, misturando 
bem. levar ao fogo lento novamente e cozinhar por 2 
minutos, mexendo. Deixar esfriar.
Rendimento: para 50 crianças

PUDIM DE LEITE EM PÓ
Ingredientes Quantidades

Água 1 ½ litro
Açúcar 3 canecas (1kg)

Leite em pó 3 ½  canecas ( 1,155kg)

Modo de Fazer: bata tudo no liquidificador (pela 
ordem que está na receita), colocar uma forma 
com água, para ferver, depois de batido o pudim, 
caramelizar uma forma e depois despejar o pudim 
batido. Colocar em banho-maria na forma que já está 
no forno fervendo.
Cozinhar por 20 minutos, ou até que a consistência 
esteja bem durinha, depois de cozido, deixar na 
geladeira por 30 minutos.
Rendimento: para 50 crianças.
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PUDIM DE MANDIOCA
Ingredientes Quantidades

Mandioca bem 2,5 kg
Açúcar 3 canecas (1kg)

Leite em pó diluído 3 ½ canecas (1 litro)
Óleo 1 ½ canecas (405 mL)

Fermento químico 1 colher de sopa cheia

Modo de Fazer: Bata todos os ingredientes no 
liquidificador até conseguir a consistência de um 
creme mole. Coloque em fôrma untada e leve ao 
forno.
Rendimento: para 50 crianças.

PUDIM GELADO
Ingredientes Quantidades

Gelatina 2 unidades (180g)
Creme de leite 1 unidade 

Leite condensado 1 ½ caneca (240g) 

Modo de Fazer: Preparar a gelatina, colocar no 

liquidificador a mesma junto com o creme de leite 

e o leite condensado(caseiro) e bata, após levar a 

geladeira; após de pronto e esfriado sirva.

Rendimento: para 50 crianças
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GELÉIA DE CASCA DE BANANA
Ingredientes Quantidades

Água 3 canecas (900 mL)
Açúcar 3 canecas (1kg)

Casca de banana 5kg da casca de banana
Caldo de limão 5 colheres de sopa (cheia)

Modo de Fazer: Levar para cozinhar as cascas com 
água e quando amolecer, bater no liquidificador. 
Depois, colocar em uma panela, acrescentar o 
açúcar e limão e levar de volta ao fogo para cozinhar, 
mexendo de vez m quando, no início, e depois mexer 
sempre até soltar do fundo da panela. Retirar da 
panela e deixar esfriar.
Rendimento: para 50 crianças

GELÉIA DE CASCA DE MAMÃO
Ingredientes Quantidades

Água 3 canecas (900mL)
Açúcar 3 canecas (1kg)

Mamão médio 5 unidades média (600g)

Modo de Fazer: O mamão deve ser bem lavado e 
descascado. Colocar as cascas numa panela com água 
suficiente para cobri-las e levar ao fogo deixando 
cozinhar bem. Quando estiverem desmanchando, 
retirar do fogo e passar na peneira. Medir a massa 
resultante e colocar a metade da medida de açúcar, 
levando ao fogo novamente até que se obtenha 
consistência gelatinosa.
Rendimento: para 50 crianças

58



GELÉIA DE CASCA DE MELÃO
Ingredientes Quantidades

Água 3 canecas (900mL)
Açúcar 3 canecas (1kg)

Casca de melão 
médio

Casca de 5 melão médio

Pauzinho de canela 5 unidades
Cravo 10 unidades

Modo de Fazer: Lavar e cortar em pedaços a casca 
do melão (casca externa e branca) e levar para 
cozinhar com água que as cubra inteiramente. 
Cozinhar até que se desfaça a parte branca. Coar em 
pano limpo, fino, espremendo bem para tirar todo o 
suco. Para cada copo de suco obtido, juntar 1 copo 
de açúcar, acrescentar a canela e os cravos e levar 
novamente ao fogo para ferver até tomar o ponto 
de geléia.
Rendimento: para 50 crianças

GELÉIA DE SEMENTE DE MAMÃO
Ingredientes Quantidades

Água 3 canecas (900mL)
Açúcar 3 canecas (1kg)

Sementes de mamão 3 ½ canecas (1,2 kg)

Modo de Fazer: Coloque as sementes em uma panela, 
cubra com água e leve para cozinhar por 15 minutos. 
Escorra a água, coloque as sementes no liquidificador 
e acrescente a xícara de água da receita. Bata, depois 
peneire. Coloque o líquido coado em uma panela, 
acrescente o açúcar e leve ao fogo, mexendo de vez 
em quando até engrossar. Guarde em vidro tampado.
Rendimento: para 50 crianças
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BRIGADEIRO DE MANDIOCA
Ingredientes Quantidades

Mandioca cozida 4 canecas
Margarina 6 colheres de sopa

Açúcar 2 canecas (660g)
Leite em pó 2 canecas (660g)

Achocolatado ½ caneca (143 g)
Granulado 16 colheres

Modo de Fazer: Cozinhe a mandioca até desmanchar. 
Escorra e amasse. Reserve. À parte derreta a 
margarina, acrescente a mandioca e misture bem. 
Junte os demais ingredientes e cozinhe até despregar 
da panela. Modele os docinhos e passe no chocolate 
granulado (opcional).
Rendimento: para 50 crianças
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MERENGUE DE BANANA
Ingredientes Quantidades

DOCE DE BANANA
Água 3 canecas

Açúcar 9 canecas
Suco de Limão 6 colheres de sopa
Banana Nanica 3 unidades

CREME
Leite em pó diluído 8 canecas

Amido de Milho 13 colheres de sopa
Açúcar 6 colheres de sopa
Gema 12 unidades

Margarina 6 colheres de sopa 
SUSPIRO

Claras  12 unidades
Açúcar 19 colheres de sopa 

Suco de Limão a gosto

Modo de Fazer: em uma panela, coloque o açúcar 
para derreter. Acrescente água. Adicione o limão e 
as bananas cortadas em rodela. Reserve. Bata no 
liquidificador todos os ingredientes do creme e leve 
ao fogo brando, mexendo sempre até engrossar. 
Para o suspiro, bata as claras em neve, acrescente o 
açúcar aos poucos e continue a bater até ficar firme. 
Coloque as gotas do suco de limão. Despeje o creme 
numa forma refratária, cubra com o doce de banana. 
Espalhe o suspiro e leve ao forno apenas para dourar. 
Sirva gelado.
Rendimento: para 50 crianças
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MERENGUE DE ABACAXI
Ingredientes Quantidades

Leite em pó diluído 1 litro

Leite condensado caseiro 1 caneca

Ovos 3 unidades

Amido de milho 3 colheres (sopa)

Abacaxi 1 unidade

Açúcar 1 ½  caneca

Água 1 ½ caneca

Modo de fazer: Leve ao fogo o leite, o leite condensado 

caseiro, as gemas e o amido, até obter a consistência 

de creme e deixe esfriar. Descasque o abacaxi e corte 

em cubos, leve ao fogo com ½ caneca de açúcar e a 

água, cozinhe até a calda engrossar. Leve ½ caneca de 

açúcar ao fogo mexendo até dissolver todo o açúcar 

no ponto de caramelo. Bata as claras em neve, junto 

com ½ caneca de açúcar, e raspas de limão,  até ficar 

como suspiro.

Em uma travessa coloque o caramelo, o creme, o 

abacaxi e por ultimo o suspiro. Leve ao forno até o 

suspiro ficar dourado.

Rendimento: para 50 crianças
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BALA DE BANANA
Ingredientes Quantidades

Banana 5 unidades 
Suco de Limão 1 colher de sopa 

Açúcar 1 ½  canecas
Margarina Para untar

Modo de Fazer: Descasque as bananas, coloque-as 

em fatias finas, leve ao fogo com o açúcar e o suco de 

limão, deixe apurar até aparecer o fundo da panela, 

coloque em um prato untado com margarina, deixe 

esfriar faça as bolas e enrole em papel celofane.

Rendimento: para 50 crianças.

SORVETE DE MANDIOCA
Ingredientes Quantidades

Mandioca cozida 4 ½ canecas
Água 4 canecas

Açúcar 4 canecas
Leite em pó diluído 4 canecas
Leite condensado 3 latas

Creme de Leite 3 latas

Modo de Fazer: cozinhe a mandioca até desmanchar. 
Escorra e amasse. Reserve. Leve ao fogo a água, o 
leite e o açúcar e deixe ferver por uns 5 minutos. Bata 
no liquidificador o leite condensado, o creme de leite 
e a mandioca com a calda. Leve para gelar.
Rendimento: para 50 crianças. 63



MAÇÃ GELATINADA
Ingredientes Quantidades

Maçã 50 unidades
Água 2 ½ litros 

Açúcar 5 canecas
Gelatina de Morango 8 caixas 

Modo de Fazer: Lave e descasque as maçãs, 
deixando o miolo e o cabinho. Coloque as maçãs em 
uma panela, acrescente a água, o açúcar e o pó de 
gelatina(sabor morango, framboesa, tuti-fruti)  por 
cima das maçãs. Tampe a panela e leve ao fogo, até 
que as maçãs fiquem com aspectos de cozidas. Deve 
esfriar, coloque em um refratário, tampe e leve para 
gelar.
Opcional: A maça pode ser substituída por melão, 
acrescentando gelatina de abacaxi.
Rendimento: para 50 crianças.

SUSPIRO
Ingredientes Quantidades
Ovos (claras) 5 unidades

Açúcar 2 ½ canecas
Raspas de Limão Á gosto

Modo de fazer: bata as claras em neve, vá 

acrescentando o açúcar aos poucos até o creme 

ficar brilhante, depois acrescente as raspas de limão. 

Coloque em uma forma e leve ao forno para dourar. 

Depois sirva.

Rendimento: para 50 crianças
64



GLACÊ DE MARSHMALLOW
Ingredientes Quantidades
Ovos (claras) 9 unidades

Açúcar 3 canecas
Agua 1 ½ canecas

Raspas de laranja 3 pitadas

Modo de fazer: Ferva o açúcar na água, até o ponto 

de fio. Enquanto ferve, bata as claras em neve. 

Quando a calda estiver no ponto de fio, colocar aos 

poucos nas claras em neve, continuar batendo sem 

parar até esfriar. Cubra o bolo, e está pronto. Servir 

gelado.

RECHEIO DE GOIABA
Ingredientes Quantidades

Goiaba 10 unidades

Açúcar 3 ½ canecas

Agua 2 ½ litro

Modo de fazer: Descasque as goiabas. Utilize somente 

a polpa para este recheio. Leve para cozinhar a polpa 

acrescentando a água e o açúcar, mexa bem até obter 

um creme, desligue o fogo e reserve.

Rendimento: para 50 crianças.

Opção: A goiaba pode ser substituída por abacaxi
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PIPOCA DOCE
Ingredientes Quantidades

Milho de pipoca 1 kg

Óleo 5 colheres (sopa)

Açúcar 4 canecas

Água 3 ½ canecas

Modo de fazer: Estoure a pipoca, transfira para 
um recipiente e reserve. Leve o açúcar e a água ao 
fogo brando, mexendo sempre até obter uma calda 
dourada, despeje sobre as pipocas reservadas e sirva.                                                                                          
Rendimento: para 50 crianças

CURAU
Ingredientes Quantidades

Milho 20 espigas
Leite em pó já diluído 5 canecas

Açúcar 1 ½ caneca

Modo de fazer: retire o milho do sabugo, logo após 

bata no liquidificador juntamente com o leite. Em 

seguida passe por uma peneira e coloque o caldo 

em uma panela. Acrescente o açúcar e mexa bem. 

Leve ao fogo, mexendo sempre até obter um creme 

homogêneo.

Rendimento: para 50 crianças.
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MAÇÃ DO AMOR
Ingredientes Quantidades

Açúcar 4 pacotes
Maçãs 50 unidades
Água 4 canecas

OPCIONAL
Corante vermelho 2 colheres de sopa

Modo de fazer: Leve ao fogo brando a água, o 
açúcar e o corante até levantar fervura. Deixe 
ferver por 15 minutos até obter uma calda em 
ponto de fio grosso. Enquanto isso, corte a 
base das maçãs e espete um palito no lugar do 
cabo. Retire a calda do fogo e mergulhe a maçã 
girando-a para ficar toda recoberta com a calda. 
Repita o banho de calda mais 2 vezes com cada 
maçã e deixe escorrer. Aguarde esfriar para servir.
Rendimento: para 50 crianças.

LEITE CONDENSADO CASEIRO
Ingredientes Quantidades
Água morna ½  caneca

Açúcar 2 canecas
Leite em pó 2 canecas

Modo de Fazer: Bata no liquidificador a água e o 

açúcar por 5 minutos. Acrescente o leite em pó e bata 

por mais alguns minutos até ficar bem homogêneo. 

Coloque em um recipiente plástico e conserve na 

geladeira.

Rendimento: para 50 crianças.
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GELATINA COLORIDA COM CREME 
CHINES

Ingredientes Quantidades
Gelatina diversas 6 unidades 

Leite diluído  1 litro 
Amido de milho 2 colheres (sopa) cheia

Leite condensado 1 caneca

Modo de Fazer: Fazer as gelatinas, depois de prontas 
corta-las em cubos e após despejar o creme em 
cima. MODO DE FAZER O CREME: Colocar o amido 
de milho, leite diluído e o leite condensado (caseiro) 
em uma panela e mexer até engrossar. Após pronto 
sirva- se.

TORTA DE MAÇA S/ MASSA
 

Ingredientes Quantidades
Maças 17 unidades médias

Leite condensado 4 latas
Ovos 20 unidades

Açúcar 2 canecas 

Modo de Fazer: Descasque e fatia as maças, depois, 
coloque-as em uma forma (não unte a forma), 
e adicione sobre as fatias o leite condensado 
misturados com as gemas. Asse em forno moderado 
por 25 minutos em média. Pegue a clara e misture 
com o açúcar. Cubra as maças com esse suspiro 
e retorne ao fogo para dourar levemente. Deixe 
esfriar e coloque na geladeira. 
Sugestão: pode ser feito com banana e pêra. 
Rendimento: para 50 crianças.
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ROCAMBOLE DE LARANJA
Ingredientes Quantidades

Ovos 8 unidades
Suco de laranja 1 caneca

Açúcar 1 ½  canecas
Fermento 6 colheres de sopa

Farinha de trigo 1 pacote

Modo de Fazer: Junte os ovos com o suco 
de laranja e passe 2 vezes na peneira. 
Acrescente o açúcar a farinha e a margarina. 
Coloque na assadeira untada e leve ao forno 
pré-aquecido para assar. Desenforme sobre 
um pano úmido polvilhado com farinha 
de trigo e enrole. Mantenha enrolado até 
esfriar.  Sirva gelado. 
Rendimento desta receita: para 50 crianças
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FAROFA DE CENOURA C/ 
ABACAXI

Ingredientes Quantidades
Cenoura ralada 6 unidades médias (720g)

Farinha de 1 pacote (1000g)
Abacaxi batido no 2 unidades médias 

Cebola 2 unidades médias (140g)
Sal A gosto

Modo de Fazer: Doure a cebola no óleo. Refogue a cenoura, 

acrescente o abacaxi e a farinha de mandioca. Sirva.

Rendimento: 50 crianças

FAROFA COLORIDA
Ingredientes Quantidades

Cenoura 6 unidades médias (720g)
Tomate 4 unidades médias (400g)

Margarina ½ caneca (125g)
Arroz cozido 5 canecas (1325g)

Farinha de mandioca 1 pacote (1000g)
Sal A gosto

Cheiro Verde A gosto

Modo de Fazer: Lave, descasque e rale a cenoura.Reserve. 
Corte os tomates em cubos pequenos. Reserve. Derreta a 
margarina, acrescente o tomate e as cenouras deixando 
refogar. Acrescente o arroz cozido, a farinha de mandioca. 
Misture bem e verifique o sal.
Opcional: Pode-se acrescentar cheiro verde picado a gosto.
Rendimento: 50 crianças
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FAROFA DE ABOBRINHA

Ingredientes Quantidades

Abobrinhas raladas 2 unidades médias (1000g)
Margarina ½ caneca (125g)

Cebola 2 unidades médias (140g)
Água quente 1 caneca

Farinha de mandioca 1 pacote (1000g)
Ovos cozidos picados 15 unidades (750g)

Modo de Fazer: Aqueça a margarina e frite a cebola. 
Coloque a água na panela e em seguida as abobrinhas 
picadas e misture bem. Depois que as abobrinhas 
estiverem cozidas acrescente a farinha e os ovos.
Opcional: Pode-se acrescentar cheiro verde picado a gosto.
Rendimento desta receita: para 50 crianças.

FAROFA COM BANANA
Ingredientes Quantidades

Cenoura ralada 6 unidades médias (720g)

Cebola picada 2 unidades médias (140g)

Banana picada 7 unidades médias (490g)

Farinha de mandioca 1 pacote (1000g)

Modo de Fazer: Aqueça a margarina e frite a cebola. 
Coloque a água na panela e em seguida as abobrinhas 
picadas e misture bem. Depois que as abobrinhas 
estiverem cozidas acrescente a farinha.
Opcional: Pode-se acrescentar cheiro verde picado a gosto.
Rendimento desta receita: para 50 crianças.
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FAROFA NUTRITIVA
Ingredientes Quantidades

Tomate picado 7 unidades médias (750g)
Margarina 4 colheres de sopa cheia 

Cebola 2 unidades médias (140g)
Farinha de mandioca 1 pacote (1000g)

Carne ou frango Carne ( 1 pacote) ou Frango 
Óleo ½ caneca
Salsa Á gosto

Modo de Fazer: Aquecer a margarina e refogar a cebola 
picada, o tomate picados, o óleo, a salsa, o sal e pimenta.
Colocar pedaços de frango ou carne de boi.
Juntar farinha de milho ou mandioca o suficiente para 
fazer uma farofa úmida.
Servir como acompanhamento para frango ou carne.
Opcional: Pode-se acrescentar cheiro verde picado a gosto.
Rendimento desta receita: para 50 crianças.

FAROFA COM CASCA DE ABACAXI E TALOS

Ingredientes Quantidades
Talos e verduras picadas A gosto

Margarina 4 colheres de sopa cheia 
Cebola 2 unidades médias (140g)

Farinha de mandioca 1 pacote (1000g)
Casca de abacaxi batida 2 unidades médias

Óleo ½ caneca
Salsa Á gosto

Modo de Fazer: Levar ao fogo para refogar o óleo, cebola, 
alho.Depois acrescentar aos poucos as verduras, talos e 
deixar refogar. Colocar o abacaxi, temperar e, por último, 
vá acrescentando a farinha de mandioca mexendo sempre, 
para ficar uma farofa bem solta.
Opcional: Pode-se acrescentar cheiro verde picado a gosto.
Rendimento desta receita: para 50 crianças.

74



FAROFA DE FOLHAS E TALOS
Ingredientes Quantidades

Talos e folhas picadas A gosto
Margarina 4 colheres de sopa cheia 

Cebola 2 unidades médias (140g)
Farinha de mandioca 1 pacote (1000g)

Óleo ½ caneca
Salsa Á gosto

Modo de Fazer: Levar ao fogo para refogar o óleo, cebola, 
alho.Depois acrescentar aos poucos as folhas, talos e deixar 
refogar. Colocar os talos e folhas ficadas e acrescentando 
a farinha de mandioca mexendo sempre, para ficar uma 
farofa bem solta.
Rendimento desta receita: para 50 crianças.

FAROFA DE CENOURA
Ingredientes Quantidades

Cenoura ralada 6 unidades médias (720g)

Farinha de 1 pacote (1000g)

Cebola 2 unidades médias (140g)

Sal A gosto

Modo de Fazer: Doure a cebola no óleo. Refogue a cenoura, 
acrescente a farinha de mandioca. Sirva.
Rendimento: 50 crianças
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FEIJÃO
Ingredientes Quantidades

Feijão 4 canecas (920g)
Cebola 2 unidades médias (140g)
Óleo ½ caneca (135ml)
Alho 5 dentes de alho (25g)
Sal 1 colher de sopa rasa (15g)

 
MODO DE FAZER: Coloque a água para esquentar na 
panela de pressão. Quando começar a ferver coloque o 
feijão e adicione um pouco do óleo. Deixe cozinhar por 
1h. Refogue o alho e a cebola no óleo, quando começar a 
dourar adicione ao feijão.
RENDIMENTO: 50 crianças.
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BISCOITO DE CENOURA
Cozinheira:Valéria da Silva Telaveira – Projeto Banda 

Mirim

Ingredientes Quantidades
Farinha de trigo 2 canecas

Ovos 5 unidades
Açúcar ¾ caneca

Fermento Químico 2 colheres(sopa)
Margarina 6 colheres(sopa)

Laranja ou Limão 1 casca ralada
Cenoura 3 unidades médias

Sal 2 colheres(café)

Modo de Fazer: Aqueça o forno previamente em 
temperatura média. Em uma tigela bata:  margarina, 
açúcar, casca de limão ou laranja, acrescente óleo, 
cenoura, farinha de trigo e  sal,  misturando bem. Com 
o auxilio de 2 colheres de sopa forme os biscoitos e 
coloque para em uma forma untada, asse até dourar a 
borda.

   Rendimento: para 50 crianças

79



BISCOITO CASEIRO
Cozinheira: Clecir de Morais (Ceinf Alves Pereira)

Ingredientes Quantidades
Farinha de trigo 2 pacotes

Ovos 5 unidades
Açúcar 6 xícaras

Fermento Químico 4 colheres(sopa)
Margarina 8 colheres(sopa)

Modo de Fazer: Misture todos os ingredientes e modele 

os biscoitos como preferir. Coloque para assar por 35 

min. 

Rendimento desta receita: para 50 crianças.
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BOLACHINHA PRÁTICA
Ingredientes Quantidades

Farinha de trigo 2 canecas

Ovos 5 unidades

Açúcar ¾ caneca

Fermento Químico 2 colheres(sopa)

Margarina 6 colheres(sopa)

Óleo ¾ caneca (130 mL)

Cenoura 3 unidades médias

Sal 2 colheres(café)

Leite diluído 1 caneca (300 mL)

Modo de Fazer: Em uma tigela, misture todos os 

ingredientes até formar uma massa homogênea. Sove a 

massa, abra com um rolo e corte no formato desejado. 

Coloque em uma assadeira untada e leve ao forno, por 

20 minutos ou até assar.

   Rendimento: para 50 crianças
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BOLO DE AVEIA
Ingredientes Quantidades

Margarina 1 caneca (250g)
Açúcar ½ pacote – 1kg
Ovos 5 unidades

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 
Aveia em flocos ½ pacote

Modo de fazer: Misture o açúcar, as gemas e a margarina. 
Faça uma gemada. Junte a aveia e o fermento em pó. 
Finalmente, acrescente as claras batidas em neve - bem 
de leve. Unte a forma e leve ao forno (pré-aquecido a 200 
graus) por 40 minutos.
Rendimento: para 50 crianças.

BOLO CREMOSO DE FUBÁ
Ingredientes Quantidades

Açúcar ½ pacote – 1kg
Ovos 5 unidades
Óleo 1 caneca (270mL)
Fubá 4 canecas (700g)

Farinha de trigo 2 colheres (sopa) (360g)
Leite em pó diluído 5 canecas
Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia (100g)

Modo de Fazer: Bata todos os ingredientes no liquidificador. 

Leve para assar em uma forma untada. 

Rendimento: para 50 crianças
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BOLO DE MARACUJÁ
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades

Farinha de Trigo 1 pacote - 1kg

Açúcar ½ pacote – 1kg

Margarina 1 caneca (250g)

Maracujá 6 unidades médias (270g)

Água 1 caneca(300mL)

Fermento Químico 4 colheres (sopa) cheia 

Modo de Fazer: Bata a polpa dos maracujás com 

uma caneca de água no liquidificador para quebrar as 

sementes, não deve ser coadas pois também integraram a 

massa. Bata as claras em neve e reserve. Bata a margarina 

com o açúcar, e em seguida junte os demais ingredientes, 

exceto o fermento. Bata até a massa ficar homogênea. 

Pare de bater e adicione o fermento e as claras, mexendo 

delicadamente na mesma direção. Coloque em uma forma 

untada e asse em forno médio, pré-aquecido, até ficar 

dourado. 
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BOLO DE MANDIOCA
Ingredientes Quantidades

Mandioca ralada 6 unidades médias (1½ kg)
Margarina 1 caneca (250g)

Açúcar ½ pacote – 1kg
Ovos 5 unidades

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 

Modo de Fazer: Misture tudo em um recipiente. Até obter 

uma massa homogênea. Unte a forma e leve ao forno por 

aproximadamente por 40 minutos.

Rendimento: para 50 crianças.

BOLO DE MILHO
Ingredientes Quantidades

Milho 10 espigas médias (1kg)
Ovos 5 unidades

Leite em pó diluído 5 canecas
Margarina 1 caneca (250g)

Farinha de trigo 1 pacote - 1kg
Açúcar ½ pacote – 1kg

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 

Modo de fazer: Retire o milho do sabugo, e coloque no 
liquidificador juntamente com todos os ingredientes, bata 
bem até obter uma massa homogênea. Leve para assar em 
forno pré-aquecido.
Opcional: se preferir um bolo cremoso acrescente 500g de 
queijo fresco.
Rendimento: para 50 crianças.86



BOLO DE CHOCOLATE
Ingredientes Quantidades
Leite em pó 5 canecas
Margarina 1 caneca

Ovos 5 unidades
Farinha de Trigo 1 pacote - 1kg

Achocolatado 2 canecas
Açúcar ½ pacote – 1kg

Fermento Químico 4 colheres (sopa) cheia

Modo de Fazer: Bata no liquidificador o leite, o óleo e 
os ovos. Acrescente a farinha de trigo, o achocolatado 
e o açúcar. Bata novamente. Por último, acrescente o 
fermento. Coloque em uma assadeira untada e polvilhada. 
Leve para assar em forno médio pré-aquecido.
Rendimento: para 50 crianças.

BOLO DE CENOURA
Ingredientes Quantidades

Cenoura 8 unidades médias

Óleo 1 caneca (270mL)

Açúcar ½ pacote – 1kg

Fermento 4 colheres (sopa) cheia 

Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Modo de Fazer: Bata os 03 primeiros ingredientes no 
liquidificador. Depois de bater tudo, coloque em um 
recipiente e então coloque a farinha de trigo, mexendo 
bem. Por último acrescente o fermento químico. Leve 
ao forno.
Rendimento: para 50 crianças 87



BOLO DE LARANJA 
Ingredientes Quantidades

Farinha de Trigo 1 pacote - 1kg

Açúcar ½ pacote – 1kg

Fermento em Pó 4 colheres (sopa) cheia

Óleo 1 caneca

Ovos 5 unidades

Laranja cortada 3 unidades médias cortadas 

Modo de Fazer: Corte as laranjas em 4 partes, retire as 
sementes e 2 partes da casca. Bata com os ovos e o óleo 
no liquidificador. Acrescente a farinha de trigo, o açúcar 
e o fermento químico. Unte a forma e leve para assar até 
dourar.
Rendimento: para 50 crianças.

BOLO DE MAÇÃ
Ingredientes Quantidades

Trigo 1 pacote - 1kg
Maçã 7 unidades médias ( 1kg)
Óleo 1 caneca (270mL)

Açúcar ½ pacote – 1kg
Ovo 5 unidades

Fermento Químico 4 colheres (sopa) cheia

Modo de fazer: Bata todos os ingredientes no liquidificador, 

colocando primeiro os ingredientes líquidos. Despeje em 

assadeira untada e enfarinhada e leve ao forno médio pré-

aquecido para assar.

Rendimento: para 50 crianças
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BOLO DE ABACAXI COM MAÇÃ
Ingredientes Quantidades

Açúcar ½ pacote – 1kg
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Ovos 5 unidades
Óleo 1 caneca

Maçã c/ casca 3 unidades médias
Abacaxi ½ unidade média

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia

Modo de fazer: Em um liquidificador, bata os ovos, o 
óleo, a maçã picada e o abacaxi picado. Coloque em um 
recipiente e acrescente o açúcar, a farinha, o fermento e 
misture. Despeje a massa em uma forma untada e leve 
para assar em forno pré-aquecido. 
Rendimento desta receita: para 50 crianças.

BOLO DE MELANCIA
Ingredientes Quantidades

Açúcar ½ pacote – 1kg
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Suco de melancia 1 caneca
Margarina 1 caneca

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia
Ovos 5 unidades 

Modo de fazer: Bata as claras em neve e reserve. Na 
batedeira, bata o açúcar, a margarina e a gema por mais 
uns 3 minutos, em seguida, coloque o trigo e o suco de 
melancia e continue batendo até formar uma massa 
homogênea. Logo após, coloque a clara em neve e por 
ultimo junte o fermento e bata por mais alguns minutos. 
Despeje a massa numa forma e coloque para assar.
Rendimento: para 50 crianças 89



BOLO DE BETERRABA
Ingredientes Quantidades

Beterraba 4 unidades médias (560g)
Açúcar ½ pacote – 1kg

Farinha de trigo 1 pacote - 1kg
Achocolatado 2 canecas (500g)

Ovos 5 unidades
Óleo 1 caneca (270 mL)

Fermento em pó 4 colheres (sopa) cheia

Modo de Fazer: bata a beterraba, os ovos e óleo no 
liquidificador, por mais ou menos 3 minutos. Despeje 
em um recipiente e acrescente os demais ingredientes, 
mexa até obter uma massa homogênea. Coloque a massa 
em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido por 
aproximadamente 20 minutos.
Rendimento: para 50 crianças.

BOLO COLORIDO
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Açúcar ½ pacote – 1kg

Leite em pó diluído 5 canecas
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg
Gelatina em pó 4 caixas

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 

Modo de fazer: Bata as claras ate ficar em ponto de 
neve, adicione o açúcar, as gemas e continue batendo. 
Acrescente aos poucos o leite até formar um creme 
homogêneo. Adicione a farinha de trigo peneirada e mexa 
delicadamente. Junte o pó da gelatina e, por ultimo, o 
fermento químico. Leve para assar em forma untada e 
enfarinhada em forno pré-aquecido. 
Rendimento: para 50 crianças
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BOLO SIMPLES
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Açúcar ½ pacote – 1kg

Leite em pó diluído 1 canecas
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Óleo 3 canecas (810mL)
Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia

Água 1 caneca (300mL)

Modo de fazer: Bata as claras ate ficar em ponto de neve, 

bata o resto na batedeira e coloque para assar em forma 

untada e enfarinhada em forno pré-aquecido. 

Rendimento: para 50 crianças
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BOLO DA CASCA DE MAMÃO
Ingredientes Quantidades

Açúcar ½ pacote – 1kg
Água 2 ½ canecas

Farinha de Trigo 1 pacote - 1kg
Ovos 5 unidades

Margarina Para untar
Casca de mamão 5 cascas de 5 mamões

Fermento Químico 4 colheres (sopa) cheia 

Modo de Fazer: Lave bem o mamão, descasque e utilize 
somente a casca para fazer o bolo. Leve as cascas ao fogo 
em uma panela com a água e deixe ferver. Depois de frio, 
bata no liquidificador e reserve. Bata as claras em neve e 
reserve na geladeira. Bata as gemas com o açúcar e junte 
aos poucos a farinha de trigo, intercalando com a casca de 
mamão batida. Acrescente as claras em neve e, por último, 
o fermento. Despeje em forma untada. Leve para assar em 
forno médio pré-aquecido.
Rendimento: para 50 crianças
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BOLO DE ABÓBORA E CÔCO
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Açúcar ½ pacote – 1kg

Leite em pó diluído 5 canecas
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg
Canela em pó 4 caixas

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 
Sal 1 colher de sopa rasa 

Purê de abóbora ½ caneca 
Côco 1/2 caneca

Leite de côco 1 vidro pequeno
Margarina 1 colher de sopa (30g)

Água 3 colher de sopa

Modo de fazer: Bata as claras em neve e reserve.
À parte, bata no liquidificador as gemas com a margarina e 
acrescente aos poucos os outros ingredientes, deixando o 
fermento por último.
Por fim, adicione as claras em neve, mexa delicadamente 
e leve ao forno para assar em uma assadeira untada e 
enfarinhada.
DICA: A abóbora pode ser cozinhada com casca e colocada 
junto no liquidificador.
Rendimento: para 50 crianças
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BOLO ABACATE

Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades

Açúcar ½ pacote – 1kg

Abacate 4 unidades médias 

Leite em pó diluído 5 canecas

Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Margarina 1 colher de sopa (30g)

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 
(100g)

Modo de fazer: Bata o abacate com um pouco de leite no 

liquidificador. Enquanto isso, numa batedeira, bata os ovos 

e o açúcar por aproximadamente 10 minutos(depende da 

potência da batedeira).A seguir, adicione o abacate batido, 

a farinha de trigo e se precisar um pouco mais de leite.Bata 

até formar um creme homogêneo. Desligue a batedeira, 

adicione o fermento em pó e misture.Coloque em forma 

untada e enfarinhada e leve ao forno por aproximadamente 

50 minutos (também varia de forno para forno).

Rendimento: para 50 crianças
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BOLO NEGA MALUCA
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Açúcar ½ pacote – 1kg

Achocolatado 1 pacote (400g)
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Óleo 3 canecas (810 mL)
Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia

Água 1 caneca

Modo de fazer: Bata os ovos com o açúcar, óleo, o 
achocolatado e a farinha; adicione a água quente e por 
último o fermento em pó; asse em forno com temperatura 
média por 40 minutos.
Rendimento: para 50 crianças.

BOLO GELADO
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Açúcar ½ pacote – 1kg

Leite em pó 1 canecas
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Margarina 1 colher de sopa
Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia

Suco de laranja ½ caneca
Receita de leite 1 receita

Modo de fazer: Massa: Bater os ovos, o açúcar e a 
margarina, acrescentar o leite, o trigo e por último 
o fermento e após colocar numa forma untada com 
margarina e trigo, assar em forno médio por 40 minutos. 
Cobertura: Colocar os ingredientes numa panela e levar ao 
fogo brando mexendo sempre até engrossar
Rendimento: para 50 crianças.
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BOLO FURACÃO
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Açúcar ½ pacote – 1kg

Leite em pó diluído 1 canecas
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Óleo 3 canecas (810 mL)
Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 

Achocolatado 1 pacote (400g)

Modo de fazer: Bata todos nos ingredientes na batedeira, 
e por último acrescente o fermento em pó; unte a forma 
e coloque para assar por base de 40 minutos. Para o 
glacê, misture 1 caneca de  achocolatado e meia caneca  
de leite com o açúcar de confeiteiro. Aí é só espalhar o 
glacê sobre o bolo ainda quente.
Rendimento: para 50 crianças.

BOLO DE LIMÃO COM CASCA
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Açúcar ½ pacote – 1kg
Limão 6 unidades médias (240g)

Farinha de trigo 1 pacote - 1kg
Óleo 3 canecas

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia

Modo de fazer: Bata  o limão com casca e cortado em 
rodelas, com óleo e os ovos no liquidificador. Após bater 
coar; depois acrescente a farinha de trigo, o açúcar e 
bata novamente. Por último, acrescente o fermento; unte 
uma forma com margarina e farinha, coloque a massa e 
leve ao forno pré aquecido. DICA: retire as sementes e a 
película branca para não amargar.
Rendimento: para 50 crianças.96



BOLO DA CASCA DO ABACAXI
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Açúcar ½ pacote – 1kg

Suco da casca do abacaxi 2 unidades média
Farinha de trigo 1 pacote - 1kg

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 
Modo de fazer: Para obter o caldo de casca do abacaxi, 
retire sua casca e ferva com 4 xícaras (chá) de água por 
cerca de 20 minutos. Reserve. Bata as claras em neve, 
misture as gemas e continue batendo. Misture aos 
poucos o açúcar e a farinha de trigo, sem parar de mexer. 
Acrescente o fermento e uma xícara de caldo de casca 
de abacaxi. Misture bem e asse em forma untada e forno 
moderado. 

Rendimento: para 50 crianças.

BOLO SALGADO
Ingredientes Quantidades

Farinha de trigo 1 pacote (1kg)
Ovos 5 unidades
Óleo ½ caneca  (135mL)

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia (100g)
Leite diluído 5 canecas

Sal A gosto

Modo de Fazer: Bata todos os ingredientes no liquidificador. 

Leve para assar em uma forma untada. 

Rendimento: para 50 crianças
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BOLO DE LARANJA 
Ingredientes Quantidades

MASSA
Farinha de Trigo 1 pacote - 1kg

Açúcar ½ pacote – 1kg
Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia (100g)

Óleo 1 caneca (270 mL)
Ovos 5 unidades

Laranja cortada 3 unidades médias cortadas 
CALDA

Suco de laranja 6 unidades médias
Açúcar 1 caneca (330g)

Modo de Fazer: MASSA: Corte as laranjas em 4 partes, 
retire as sementes e 2 partes da casca. Bata com os ovos 
e o óleo no liquidificador. Acrescente a farinha de trigo, 
o açúcar e o fermento químico. Unte a forma e leve para 
assar até dourar. CALDA: Suco de 6 laranjas c/ 1 caneca de 
açúcar levar ao fogo até ferver; até formar uma calda e 
coloque sobre o bolo e sirva.
Rendimento: para 50 crianças.
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BOLO ECONÔMICO DE 
CHOCOLATE

Ingredientes Quantidades

Leite diluído 1 caneca 

Óleo ½  caneca (135 mL)

Margarina 3 colheres (sopa ) cheia 

Ovos 4 unidades

Farinha de Trigo 2 canecas (360g)

Achocolatado 1 caneca (250g)

Açúcar 2 caneca (660g)

Fermento Químico 1 colher (sopa) cheia (25g)

Modo de Fazer: Bata no liquidificador o leite, o óleo e 

os ovos. Acrescente a farinha de trigo, o achocolatado 

e o açúcar. Bata novamente. Por último, acrescente o 

fermento. Coloque em uma assadeira untada e polvilhada. 

Leve para assar em forno médio pré-aquecido.

Rendimento: para 50 crianças.
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BOLO DE FUBÁ DIFERENTE
Ingredientes Quantidades

Açúcar ½ pacote – 1kg
Ovos 5 unidades
Óleo 1 caneca (270 mL)
Fubá 4 canecas ( 700g)

Fermento químico 1 colher (sopa) cheia (25g)
Farinha de trigo 2 colheres (sopa) (40g)

Leite em pó diluído 4 canecas 
Sal A gosto

Modo de Fazer: Leve o fubá, açúcar, leite, óleo e o sal para 
cozinhar; depois de misturar bem e levantar a fervura, 
deixe esfriar e junte as gemas, bata as claras em neve junte 
com o fermento químico; misture bem e leve para assar 
em uma forma untada. 
Rendimento: para 50 crianças

BOLO DE LEITE
Ingredientes Quantidades

Margarina 1 caneca (250g)
Açúcar ½ pacote – 1kg
Ovos 5 unidades

Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia 
Farinha de trigo 1 pacote (1kg)

Leite diluído 1 litro

Modo de Fazer: Bata todos os ingredientes no liquidificador 

até obter uma massa homogênea. Unte a forma e leve ao 

forno por aproximadamente por 40 minutos.

Rendimento: para 50 crianças.
100



BOLO MESCLADO
Ingredientes Quantidades

Margarina 3 colheres (sopa) cheia  
Açúcar 2 canecas (660g)
Ovos 4 unidades

Fermento químico 1 colheres (sopa) cheia
Farinha de trigo 2 canecas (360g)

Leite diluído 2 canecas
Amido de milho 1 caneca
Raspas de limão À gosto 

Modo de Fazer: Bata todos os ingredientes no liquidificador 
com raspas de limão até obter uma massa homogênea. O 
trigo e o amido de milho devem ser peneirados em uma 
bacia; depois de todos os ingredientes batidos misturar 
trigo e o amido de milho.
OBS.: Colocar em uma assadeira untada deixando um 
pouco da massa para misturar o chocolate que irá mesclar 
o bolo.
Rendimento: para 50 crianças.

BOLINHO DE CHUVA
Ingredientes Quantidades

Açúcar 3 copos
Ovos 6 unidades

Fermento químico 2 colheres (sopa) cheia
Farinha de trigo 2 kg

Leite diluído 1 litro

Modo de Fazer: Misture tudo até que fique uma massa 

homogênea, esquente o óleo e frite-os Depois de frito 

polvilhe açúcar com canela.

Rendimento: para 50 crianças.
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BOLINHO DE VINAGRE
Ingredientes Quantidades

Açúcar 4 colheres
Ovos 2 unidades

Fermento químico             1 colher (sopa) cheia
Farinha de trigo 1 kg

Sal A gosto
Vinagre 2 colheres

Óleo 2 colheres

Modo de Fazer: Misturar todos os ingredientes, colocar 
farinha de trigo até dar o ponto de enrolar. Faça os bolinhos 
e frite-os em óleo quente.
Rendimento: para 50 crianças.

BOLO DE LEITE QUENTE
Ingredientes Quantidades

Margarina 3 colheres (sopa) cheia  
Açúcar 2 copos americanos (480 
Ovos 4 unidades

Fermento químico 1 colheres (sopa) cheia
Farinha de trigo 2 copos americanos (480mL)

Leite diluído quente 1 copo americanos (240 mL)

Modo de Fazer: Bater as claras em neve e reservar, misturar 
as gemas, açúcar, farinha de trigo, leite e o fermento em 
pó. Depois junte as claras em neve e mexa levemente. 
Leve para assar.
Rendimento: para 50 crianças.102



BOLO DE MANDIOCA COM 
CENOURA

Ingredientes Quantidades
Margarina 4 colheres (sopa) cheia  

Açúcar 2 colheres (sopa) cheia
Ovos 4 unidades

Fermento químico 1 colheres (sopa) cheia
Farinha de trigo ½ xícara de farinha de trigo
Cenoura ralada 250g

Mandioca 500g

Modo de Fazer: Bata a margarina com os ovos e o açúcar. 
Misture a mandioca e a cenoura, trigo e por ultimo o 
fermento.
Asse por 40 minutos. Se quiser acrescente coco ralado à 
massa.

BOLO DE MARIA
Ingredientes Quantidades

Margarina 2 colheres (sopa) cheia  
Açúcar 3 xícaras de chá
Ovos 2 unidades

Fermento químico 1 colheres (sopa) cheia
Farinha de trigo 3 xícaras de chá

Leite diluído 1 copo americanos (240 mL)
Coco ralado 1 copo americano

Leite condensado ½ lata
Sal A gosto

Modo de Fazer: Misturar todos os ingredientes em uma 
vasilha; não precisa bater. Asse em forno moderado por 
30 minutos. Depois de assado, furar o bolo com um garfo, 
despejar o leite condensado que sobrou e polvilhar com 
coco ralado.
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BRIOCHES
Ingredientes Quantidades

Margarina 3 colheres (sopa) cheia  
Açúcar 1 colher de sopa

Ovos batidos 2 unidades
Fermento biológico 1 tablete

Farinha de trigo 2 xícaras
Ovo para pincelar 1 unidade

Modo de Fazer: Dissolva o fermento em ¾ de xícara de chá 
de água, junte os ingredientes restantes e amasse bem, 
adicionando um pouco mais de farinha se necessário. 
Cubra e deixe descansar por 20 minutos. Divida  a massa 
em 12 partes, de cada parte molde uma bola grande e uma 
pequena. Coloque as bolas grandes em fôrma de empada, 
faça uma depressão no meio com o dedo e coloque aí a 
bola pequena. Pincele com o ovo e deixe crescer até dobrar 
de tamanho. Asse em forno moderado pré-aquecido por 
15 a 20 minutos.
Rendimento: para 50 crianças.
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receitas de pães

107



PÃO DE FRANGO
Ingredientes Quantidades

Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)
Fermento biológico 2 pacotes

Frango 1,5 kg
Sal 1 colher de sopa rasa

Cenoura ralada 4 unidades médias
Água 1 ½ caneca

Margarina 3 1/2 colheres de sopa 
cheia

Ovos 5 unidades
Modo de Fazer: Misture todos os ingredientes da massa, 
divida em duas partes iguais e sove. Abra a massa com o 
rolo. Enrole com o recheio, tipo rocambole. Leve ao forno. 
Rendimento: para 50 crianças
Opcional: cheiro verde e pimentão

PÃO DE BETERRABA
Ingredientes Quantidades

Beterraba 4 unidades médias
Leite em pó diluído 5 canecas

Sal 1 colher de chá
Açúcar ½ caneca

Fermento biológico 2 pacotes
Margarina 3 1/2 colheres de sopa 

cheia
Ovos 5 unidades

Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Modo de Fazer: No liquidificador bata a beterraba cozida, 
o leite, o sal, o açúcar, o fermento biológico, a margarina 
e os 
ovos. Coloque em uma tigela e acrescente a farinha de 
trigo aos poucos, sovando até desgrudar das mãos. Divida 
a massa em 2 partes e coloque em uma forma.Deixe 
crescer por 30 minutos. Leve ao forno, pré-aquecido, por 
40 minutos ou até assar e dourar levemente.
Rendimento: para 50 crianças.
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PÃO DE MANDIOCA
Ingredientes Quantidades

Mandioca crua 4 canecas

Leite em pó diluído 5 canecas

Ovos 5 unidades

Açúcar ½ caneca

Sal 2 colheres (sopa)

Óleo ½ caneca

Fermento biológico 2 pacotes

Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Modo de fazer: Cozinhe a mandioca e amasse bem. 

Reserve. Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, 

o fermento, e por ultimo o leite morno. Bata ligeiramente. 

Coloque a mistura batida em um recipiente, juntamente 

com a mandioca reservada. Misture bem. Adicione aos 

poucos a farinha de trigo até que não grude mais na mão. 

Sove muito bem. Faça os pães do tamanho desejado, deixe 

crescer por 40 minutos. Leve para assar.

Opcional: Se preferir ele cremoso adicione queijo.

Rendimento: para 50 crianças
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MASSA DE PÃO
Ingredientes Quantidades

Açúcar 1 colher (sopa)

Óleo 1/2 caneca

Água 2 canecas

Sal 1 colher (sal)

Fermento biológico 2 pacotes

Farinha de trigo suficiente para soltar das 
mãos

Modo de fazer: Junte os ingredientes e misture. Depois vá 
acrescentando a farinha de trigo até dar o ponto de soltar 
das mãos (1 kg aproximadamente). Depois de sovada, a 
massa está pronta para assar. Modele a massa conforme 
sua criatividade.
Dica: esta massa pode ser utilizada para salgados diversos, 
inclusive para a massa da esfirra de PTS.
Rendimento: para 50 crianças.

Gema para pincelar 2 gemas
Modo de Fazer: Dissolver o fermento no açúcar, 
acrescentar as gemas, margarina, suco, sal e misturar 
sempre a farinha de trigo até formar uma massa que não 
grude nas mãos. Dividir a massa em duas ou três partes, 
enrolar os pães e deixar crescer até dobrar de tamanho. 
Pincelar com gema e levar para assar.
Rendimento: 50 crianças 
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PÃO DE CASCA DE BATATA
Ingredientes Quantidades

Batata 11 unidades médias
Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Leite 3 1/2 canecas
Ovos 5 unidades

Margarina 3 1/2 colheres de sopa cheia
Fermento biológico 2 pacotes

Açúcar 2 canecas
Sal A gosto

Modo de Fazer: Cozinhar as batatas, amassar e deixar 
amornar. Junte o restante dos ingredientes, fica uma 
massa pegajosa ainda. Faça os pãezinhos e deixe 
descansar por 1 hora, coberto com pano de prato. Pincele 
gema e leve para assar em forno pré-aquecido a 180oC 
até dourar.
Rendimento: 50 crianças 

PÃO DE QUIBE
Ingredientes Quantidades

Farinha de quibe 1 pacote ( 500g)
Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Ovos 5 unidades
 Óleo ½ caneca

Fermento Biológico 2 pacotes
Sal 2 colheres de sopa

Açúcar 2 canecas

Modo de Fazer: Colocar a farinha de quibe de molho, por 
2 horas, depois desse tempo coar e reservar; misture o 
fermento e o açúcar, espere reagir até virar um caldo; 
acrescente os demais ingredientes, amasse bem.Forme 
os pães, depois coloque em formas untadas, próprias 
para pão e deixe crescer, leve para assar em forno médio 
até que fiquem dourados.
Rendimento: 50 crianças 
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PÃO DA FARINHA DE QUIBE
(Coz.: Aparecida Moreira - CEINF 

Base Aérea)

Ingredientes Quantidades
Farinha de quibe 1 pacote ( 500g)

Farinha de Trigo 3 pacotes
Ovos 4 unidades
 Óleo 1caneca

Fermento Biológico 3 pacotes
Sal 10 colheres de sopa

Açúcar 10 colheres de sopa
Leite em pó diluído 3 canecas

Modo de Fazer: Colocar todos os ingredientes em uma 

bacia souve tudo e deixe descansar. Forme os pães, 

depois coloque em formas untadas, ou próprias para pão 

e deixe crescer, leve para assar em forno médio até que 

fiquem dourados.

Rendimento: 50 crianças 

CUCA SALGADA RECHEADA

Ingredientes Massa Quantidades
Farinha de trigo 1 pacote

Leite em pó diluído 1 caneca
Sal 1 ½  colher(sopa)

Açúcar ½ caneca
Fermento biológico 1 pacote

Água 2 ½ caneca
Ovos 3 unidades
Óleo ½ caneca

Ingredientes Recheio Quantidades
Carne moída 1 pacotes 
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MASSA DE PASTEL 
(CEINF Bem Te Vi)

Ingredientes Quantidades
Farinha de Trigo 6 canecas (1kg)
Óleo quente 3 colheres cheia 

Sal A gosto
Água morna Até dar liga

Modo de Fazer: Misture todos os ingredientes até ficar 
uma massa homogênea. Abra a massa com um rolo em 
pequenos círculos ou como desejar e coloque o recheio a 
gosto; após asse os pastéis.
Rendimento: 50 crianças 

PASTEL RECHEADO COM 
ABÓBORA

(Coz.: Ana Clarinda – CEINF São Conrado)

Ingredientes Massa Quantidades
Farinha de trigo 1 pacote

Leite em pó diluído 
morno

Até dar o ponto

Fermento biológico 1 pacote
Margarina 1 colher de sopa cheia

Ovos 2 unidades
Ingredientes Recheio Quantidades

Abóbora madura 1 unidade média (1,5 Kg)  
Nós moscada Á gosto

Açúcar Á gosto
Sal Á gosto

Modo de Fazer: RECHEIO: Cozinhe a abóbora com casca, 
depois deixe escorrer até tirar toda a água; descasque e 
amasse a abóbora junto com o sal, açúcar e nós moscada 
e reservar. MASSA: Misture todos os ingredientes até ficar 
uma massa homogênea. Faça bolinhas pequenas com 
a massa, abre como se fossem fazer pastéis pequenos 
e recheio com a abóbora amassada; cozinhe os pastéis 
em água fervendo até eles subirem; após acrescente um 
molho de sua preferência (vermelho, branco...) e sirva.
Rendimento: 50 crianças 
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PÃO DOCE DE CENOURA
Ingredientes Quantidades

Cenoura 8 unidades médias

Leite em pó diluído e 5 canecas

Açúcar ½ caneca

Óleo 1/2 caneca

Ovos 5 unidades

Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Fermento Biológico 2 pacotes

Calda

Açúcar 1 caneca

Achocolatado 1 caneca

Margarina 3 1/2 colheres de sopa 

Leite 1 ½ caneca

Modo de Fazer: bata todos os ingredientes da massa no 
liquidificador, menos a farinha de trigo. Despeje em um 
recipiente, juntando a farinha de trigo e misturando até 
desgrudar das mãos. Transfira para uma superfície lisa e 
enfarinhada e sove bem. Deixe descansar por 1 hora até 
dobrar de tamanho. Modele os pães, coloque em uma 
assadeira untada e leve ao forno pré-aquecido até dourar. 
Calda: leve todos os ingredientes ao fogo alto e mexa sem 
parar por 15 minutos. Retire do fogo e coloque sobre o 
pão.
Rendimento: 50 crianças
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PÃO DE LÓ
Ingredientes Quantidades

Açúcar 2 ½ canecas (750g)
Óleo 1/2 caneca
Ovos 5 unidades

Fermento biológico 2 pacotes
Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Modo de fazer: Separar as claras das gemas; bater as 
claras até ficar em ponto de suspiro, acrescentar uma a 
uma as gemas, batendo sempre, ainda com a batedeira 
ligada acrescentar aos poucos o açúcar peneirado; 
peneirar muito bem a farinha; acrescentar à massa com a 
batedeira desligada, aos poucos, delicadamente, fazendo 
movimentos de baixo para cima; por último, acrescentar o 
fermento e assar em forno médio.
Rendimento: 50 crianças

PÃO DE LEITE EM PÓ
Ingredientes Quantidades
Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Ovos 5 unidades
Margarina 3 1/2 colheres de sopa cheia

Fermento Biológico 2 pacotes
Sal 2 colheres de sopa

Açúcar 2 canecas
Leite em pó diluído 5 canecas

Modo de Fazer: Coloque em um recipiente uma caneca 
de farinha de trigo, o leite e o fermento biológico, 
misture bem e deixe crescer. Acrescente o restante dos 
ingredientes e deixe crescer novamente. Faça os pães do 
tamanho desejado e leve para assar. 
Rendimento: 50 crianças 
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PÃO DE ABÓBORA
Ingredientes Quantidades

Açúcar 2 ½ canecas (750g)
Leite morno 3 1/2 canecas

Ovos 5 unidades
Fermento biológico 2 pacotes

Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)
 Óleo ½ caneca

Abóbora amassada 1 unidade média
Sal 1 colher de sopa

Modo de fazer: Misturar o açúcar, o leite, o sal e o 
fermento; acrescentar o restante dos ingredientes, sovar 
bem; deixar descansar de 15 minutos a meia hora em um 
recipente tampado com pano; após esse período, enrole 
os pães e os deixe crescer por aproximadamente 1 hora 
(até que estejam com aproximadamente o dobro do 
tamanho). Depois assar em forno preferencialmente pré-
aquecido até dourarem
Rendimento: 50 crianças

  PÃO DOCE DE ABACAXI
Ingredientes Quantidades
Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Ovos 5 unidades
Margarina 3 1/2 colheres de sopa cheia

Fermento Biológico 2 pacotes
Sal 2 colheres de sopa

Açúcar 2 canecas
Suco de casca de 

abacaxi
5 canecas

Gema para pincelar 2 gemas

Modo de Fazer: Dissolver o fermento no açúcar, 
acrescentar as gemas, margarina, suco, sal e misturar 
sempre a farinha de trigo até formar uma massa que não 
grude nas mãos. Dividir a massa em duas ou três partes, 
enrolar os pães e deixar crescer até dobrar de tamanho. 
Pincelar com gema e levar para assar.
Rendimento: 50 crianças 
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PÃO DE BANANA DO CAPOEIRÃO
Ingredientes Quantidades

Banana 14 unidades médias
Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Ovos 5 unidades
Margarina 3 1/2 colheres de sopa cheia

Fermento químico 2 pacotes
Açúcar 2 canecas

Modo de Fazer: Em uma tigela, amasse as bananas com 
um garfo. Sempre misturando com o garfo, adicione os 
ovos, a manteiga e o açúcar. Aos poucos, acrescente a 
farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato (peneirei 
todos os ingredientes secos juntos e misturei-os antes de 
incorporar à massa). Misture muito bem e passe para a 
forma reservada.
Leve ao forno por mais ou menos 30 minutos para assar 
e corar (faça o teste do palito para ter certeza, no meu 
forno demorou mais tempo do que isso).
Retire do forno, aguarde um tempo até esfriar e 
desenforme em um prato.
Rendimento: 50 crianças 

CUECA VIRADA
Ingredientes Quantidades
Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Ovos 5 unidades
Margarina 3 1/2 colheres de sopa cheia

Fermento Biológico 2 pacotes
Sal A gosto

Açúcar A gosto
Leite diluído A gosto

Modo de Fazer: Mistura-se tudo numa tigela e vai se 
adicionando leite até a massa ganhar consistência. A 
massa vai sendo sovada e depois ela é aberta sobre uma 
superfície de mesa enfarinhada, para não grudar. Corta-
se em triângulos, faz-se uma fenda no meio para passar 
uma das pontas e pronto, temos os bolinhos. Eles são 
então fritados em óleo, em fogo médio. Eles são retirdos 
do óleo assim que começam a ficar moreninhos e são 
polvilhados com generosas doses de açúcar e canela.
Rendimento: 50 crianças 
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BROA DE MILHO
Ingredientes Quantidades

Fubá ½ kg
Farinha de 

Trigo 
7 canecas (1250kg)

Ovos 5 unidades
Margarina ½ caneca

Açúcar 1 ½ canecas
Fermento químico 1 lata

Água Até dar o ponto

Modo de fazer: Em uma vasilha coloque todos os 
ingredientes sólidos mexendo bem, acrescente com 
cuidado a água ate dar o ponto de biscoito e modele a 
broa, depois de formado deve-se polvilhar no açúcar. 
Coloque-os em uma assadeira untada com margarina e 
leve para assar ate dourar. 
Rendimento: para 50 crianças

ROSCA DOCE
Ingredientes Quantidades
Farinha de Trigo 7 canecas (1250kg)

Ovos 5 unidades
Margarina 3 1/2 colheres de sopa cheia

Fermento Biológico 2 pacotes
Sal 2 colheres de sopa

Açúcar 2 canecas
Leite em pó diluído 5 canecas

Óleo ½ caneca
Água morna 2 ½ canecas

Calda
Açúcar 2 canecas
Água 1 caneca

Modo de Fazer: Misture a água, açúcar, sal, ovos e o 
óleo; acrescente metade de farinha de trigo e fermento 
e sove bem; deixe descansar por 15 minutos. Acrescente 
o restante da farinha até dar o ponto de soltar das mãos; 
corte a massa em tiras, enrole e faça formato de trança; 
deixe crescer por 1 hora. Faça uma calda misturando 
o açúcar e aágua, sem levar ao fogo. Quando a rosca 
estiver assada pincele com a calda.
* OPCIONAL: Coco ralado
Rendimento: 50 crianças 
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PÃO DOCE CASEIRO
Ingredientes Quantidades

Açúcar 1 caneca
Óleo 1 caneca

Farinha de Trigo 6 canecas (1kg)
Fermento Biológico 2 pacotes

Sal Á gosto
Água morna Á gosto

Modo de Fazer: 
Rendimento: 50 crianças

CUCA DE BANANA
Ingredientes Quantidades
Farinha de Trigo 1 xícara de chá

Ovos 4 unidades
Margarina ½ xícara de chá

Fermento químico 1 colher de sopa
Amido de milho 1 xícara de chá

Açúcar 1 xícara de chá
Leite em pó diluído 1 xícara de chá

Farofa
Farinha de Trigo 1 xícara de chá

Açúcar 1 xícara de chá
Canela em pó 1 colher de sopa

Chocolate em pó 3 colheres de sopa
Banana nanica 4 unidades

Margarina Suficiente para umedecer a 

Modo de Fazer: Na batedeira, bata a margarina, as gemas 
e o açúcar por 5 minutos. Acrescente a maisena, leite, 
farinha de trigo e o fermento. Bata as claras em neve e 
misture. Coloque em assadeira untada e enfarinhada.Por 
cima do bolo coloque as bananas cortadas em fatias. Em 
seguida, a farofa e leve ao forno pré aquecido.
Rendimento: 50 crianças 
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PÃO DOCE CASEIRO
Ingredientes Quantidades

Açúcar 1 caneca
Óleo 1 caneca

Farinha de Trigo 6 canecas (1kg)
Fermento Biológico 2 pacotes

Sal Á gosto
Água morna Á gosto

Modo de Fazer: 
Rendimento: 50 crianças

CUCA DE BANANA
Ingredientes Quantidades
Farinha de Trigo 1 xícara de chá

Ovos 4 unidades
Margarina ½ xícara de chá

Fermento químico 1 colher de sopa
Amido de milho 1 xícara de chá

Açúcar 1 xícara de chá
Leite em pó diluído 1 xícara de chá

Farofa
Farinha de Trigo 1 xícara de chá

Açúcar 1 xícara de chá
Canela em pó 1 colher de sopa

Chocolate em pó 3 colheres de sopa
Banana nanica 4 unidades

Margarina Suficiente para umedecer a 

Modo de Fazer: Na batedeira, bata a margarina, as gemas e o açúcar 
por 5 minutos. Acrescente a maisena, leite, farinha de trigo e o 
fermento. Bata as claras em neve e misture. Coloque em assadeira 
untada e enfarinhada.Por cima do bolo coloque as bananas cortadas 
em fatias. Em seguida, a farofa e leve ao forno pré aquecido.

Rendimento: 50 crianças 

120



PÃO DOCE CASEIRO
Ingredientes Quantidades

Açúcar 1 caneca
Ovos 3 unidades

Farinha de Trigo 6 canecas (1kg)
Fermento Biológico 2 pacotes

Sal Á gosto
Margarina 3 colheres cheia de sopa

Água morna Á gosto

Modo de Fazer: Coloque todos os ingredientes em uma 

vasilha, e adicione o leite ou água até a massa dar ponto de 

enrolar. Faça tranças e deixe crescer por aproximadamente 

1 hora, coloque para assar em forno médio.

Rendimento: 50 crianças.

ROSCA DELICIOSA
Ingredientes Quantidades

Açúcar 2 colheres
Ovos 2 unidades

Farinha de Trigo 6 canecas (1kg)
Fermento Biológico 1 1/2 pacotes

Sal Á gosto
Óleo 1 caneca

Modo de Fazer: Coloque todos os ingredientes em uma 

vasilha, e adicione o leite ou água até a massa dar 

ponto de enrolar. Faça tranças e deixe crescer por 
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PAVÊ DE MARACUJÁ COM CREME 
DE ACHOCOLATADO

Ingredientes Quantidades

Leite em pó diluído 1 pacote

Leite condensado caseiro 4canecas

Amido de milho 1 caneca (160g)

Maracujá 1 caneca do suco

Achocolatado 1 caneca

Biscoito de maisena 2 pacotes

MODO DE FAZER: Prepare os cremes. 
*Creme de maracujá: leve ao fogo 1 caneca de leite 
condensado caseiro, 1 caneca de leite, 1 colher de amido 
de milho, e o suco de maracujá, mexa até engrossar.  
*Creme de chocolate, leve ao fogo 1 caneca de leite 
condensado caseiro,
1 caneca de leite, 1 colher de amido de milho, e o 
achocolatado, mexa até engrossar.
Monte o pavê, coloque em uma travessa uma camada do 
creme de maracujá, uma de bolacha e uma do creme de 
chocolate, Leve para gelar.

RENDIMENTO DESTA RECEITA: para 50 crianças

123



124



NINHOS DE BATATAS DOURADAS
Ingredientes Quantidades

Batata inglesa 20 unidades
Gema do ovo 5 unidades

Margarina 2 colheres sopa
Alho A gosto

Modo de Fazer: Refogue a batata cozida e amassada no 

alho e deixe esfriar. Bata na batedeira com os ovos com 

os outros ingredientes, coloque a mistura num saco de 

confeitar e modele os ninhos em uma forma untada. Leve 

ao forno para dourar.

Rendimento desta receita: para 50 crianças.
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receitas com ovos 
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OMELETE ASSADO DE ARROZ
Ingredientes Quantidades

Cebola picada 2 unidades médias (140g)
Cenoura picada 8 unidades médias (960g)

Arroz cozido 7 canecas (1855g)
Ovos 25 unidades (1250g)
Óleo ½ caneca (135g)

Leite em pó diluído 1 ½ caneca (240g)
Margarina Para untar (25g)

Modo de fazer: Doure a cebola no óleo, junte a cenoura. 
Acrescente o arroz cozido e despeje em uma forma 
untada. Bata os ovos, acrescente o leite e despeje sobre o 
arroz. Leve ao forno pré-aquecido até que os ovos estejam 
cozidos.
Rendimento desta receita: para 50 crianças

OMELETE ASSADO DE 
LEGUMES

Ingredientes Quantidades
Cebola picada 2 unidades médias (140g)
Tomate picado 5 unidades médias (500g)

Abobrinha cozida e picada 3 unidades médias (1500g)
Ovos 25 unidades (1250g)
Óleo ½ caneca (135g)

Leite em pó diluído 1 ½ caneca (240g)
Margarina Para untar (25g)

Sal A gosto

Modo de Fazer: Doure a cebola no óleo, junte o tomate e 
a abóbora. Acrescente o arroz cozido e despeje em uma 
forma untada. Bata os ovos, acrescente o leite e despeje 
sobre o arroz. Leve ao forno pré-aquecido até que os ovos 
estejam cozidos.
Rendimento desta receita: para 50 crianças128



OMELETE ASSADO DE OVOS 
COM COUVE, REPOLHO E 

CENOURA RALADA
(Coz.: Cristiane – CEINF Conj. União) (novo)

Ingredientes Quantidades
Cebola picada 2 unidades médias (140g)
Couve picada 5 unidades médias (500g)

Repolho cozido 3 unidades médias (1500g)
Ovos 15 unidades 
Óleo ½ caneca (135g)

Cenoura ralada 1 ½ caneca (100g)
Margarina Para untar (25g)

Sal A gosto

Modo de Fazer: Doure a cebola no óleo, junte a couve, 
repolho e a cenoura. Desligue o fogo e misture os ovos 
com os legumes batendo no liquidificador e coloque em 
uma assadeira média. Leve ao forno pré-aquecido até que 
os ovos estejam cozidos.
Rendimento desta receita: para 50 crianças

LEGUMES AO FORNO
Ingredientes Quantidades

Ovos 20 unidades (1000g)

Abobrinha picada 3 unidades médias 

Cenoura picada 8 unidades médias (960g)

Sal A gosto

Tempero A gosto

Modo de Fazer: Bata os ovos em uma vasilha como omelete. 
Colocar os legumes cozidos e escorridos na vasilha junto 
com os ovos e os temperos. Colocar em uma forma untada 
com um pouco de óleo e colocar no forno pré-aquecido 
por 20 minutos ou até quando estiver cozido.
Rendimento desta receita: para 50 crianças.
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PANQUECA VERDE (MASSA)
Ingredientes Quantidades

Leite em pó (diluído) 2 canecas (130g)
Farinha de trigo 1 pacote (1kg)

Ovos 5 unidades (250g)
Couve ½ maço (375g)

Fermento químico 1 colher de sopa (20g)
Sal 1 colher de sopa

Modo de fazer: Bata todos os ingredientes no 
liquidificador e deixe descansar por 20 a 30 minutos. 
Unte a frigideira e leve ao fogo baixo. Despeje um pouco 
de massa e espalhe pelo fundo da frigideira. Quando 
estiver cozida, vire e doure do outro lado. Logo após 
recheie com carne moída. 
Rendimento: 50 crianças
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POLENTA NUTRITIVA
Ingredientes Quantidades

Talos, folhas e 
legumes  picados

3 canecas (250g)

Cebola picada 1 unidade (70g)

Óleo 4 colheres de sopa cheia (100g)

Fubá 3 canecas (500 g)

Sal 1 colher de sopa

Água 2 L

Modo de fazer: Lavar as folhas e os legumes muito bem 
picá-los e levá-los para refogar. Em uma panela, colocar 
o óleo. Depois de aquecido refogar a cebola um pouco.  
Acrescentar as folhas e os talos e mexer bem. Depois de tudo 
refogado, acrescentar a água para cozinhar. Quando tudo 
estiver cozido, temperar com sal e pimenta, acrescentar a 
água e ir derramando o fubá sempre mexendo para não 
empelotar. Deixar cozinhar bem, mexendo com colher 
de pau, até soltar do fundo da panela. Colocar em uma 
assadeira ou refratário.
. 
Rendimento: 50 crianças
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receitas com purês 

134



135



PURÊ DE BATATA
Ingredientes Quantidades

Batata 18 unidades médias
Leite em pó 3 canecas
Margarina 5 colheres cheias

Sal A gosto

Modo de fazer: Cozinhe as batatas até ficarem bem 

molinhas. Descasque-as e amasse. Leve-as a um recipiente 

e acrescente a margarina e o sal, mexa até que a margarina 

derreta por completo. Acrescente o leite aos poucos até 

que se obtenha a consistência desejada.

Opcional: cheiro-verde

PURÊ DE MANDIOCA
Ingredientes Quantidades

Mandioca 8 unidades médias
Leite em pó 3 canecas
Margarina 5 colheres cheias

Sal A gosto

Modo de fazer: Cozinhe as mandiocas até ficarem bem 

molinhas. Descasque-as e amasse. Leve-as a um recipiente 

e acrescente a margarina e o sal, mexa até que a margarina 

derreta por completo. Acrescente o leite aos poucos até 

que se obtenha a consistência desejada.

Opcional: cheiro-verde
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PURÊ DE ABÓBORA
Ingredientes Quantidades

Abóbora cabotiã 1 unidade média
Leite em pó 3 canecas
Margarina 5 colheres cheias

Sal A gosto

Modo de fazer: Cozinhe a abóbora até ficar bem mole e  

amasse. Leve-as a um recipiente e acrescente a margarina 

e o sal, mexa até que a margarina derreta por completo. 

Acrescente o leite aos poucos até que se obtenha a 

consistência desejada.

Opcional: cheiro-verde

CREME DE CABOTIÃ
Ingredientes Quantidades

Abóbora cabotiã 4 unidades médias
Leite em pó 3 canecas

Temperos verdes Á gosto
Sal A gosto

Margarina 2 colheres de sopa

Modo de fazer: Em uma panela, coloque a abóbora 
(cortada em cubos e sem casca) com a água e cozinhe até 
que fique bem macia. Transfira o conteúdo da panela para 
o liquidificador e acrescente a cebolinha, a salsinha e os 
temperos. Bata tudo muito bem e volte esse creme para a 
panela. Assim que começar a borbulhar, acrescente o leite 
e a manteiga, misturando bem. Sirva.
Rendimento: 50 crianças
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receita de saladas 
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VINAGRETE
Ingredientes Quantidades

Tomate picado 7 ½  unidades médias (750g)

Cebola picada 1/2 unidade média (100g)

Tempero verde Á gosto

Sal Á gosto

Modo de fazer: A cada 1 litro de água pura colocar 1 colher 
de sopa de água sanitária, e deixar os legumes(TOMATE) 
por 15 minutos, após exangue em água corrente. Corte 
os tomates e a cebola, em uma tigela misture ambos e 
acrescente sal e tempero verde a gosto. E sirva.  
Rendimento desta receita: para 50 crianças

REPOLHO COM TOMATE
Ingredientes Quantidades

Tomate picado 7 ½  unidades médias (750g)

Repolho fatiado ½ unidade média (750g)

Cebola picada 1/2 unidade média (100g)

Tempero verde Á gosto

Sal Á gosto

Modo de fazer: A cada 1 litro de água pura colocar 1 colher 
de sopa de água sanitária, e deixar os legumes(TOMATE) 
por 15 minutos, após exangue em água corrente. Corte 
os tomates e a cebola, fatie o repolho e em uma tigela 
misture os ingredientes e acrescente sal e tempero verde 
a gosto. E sirva.  
Rendimento desta receita: para 50 crianças
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REPOLHO COM BETERRABA
Ingredientes Quantidades

Beterraba fatiada 5 ½  unidades médias (750g)

Repolho fatiado ½ unidade média (750g)

Cebola picada 1/2 unidade média (100g)

Tempero verde Á gosto

Sal Á gosto

Modo de fazer: Corte a cebola, fatie o repolho e beterraba 

e em uma tigela misture os ingredientes e acrescente sal e 

tempero verde a gosto. E sirva.  

Rendimento desta receita: para 50 crianças

TOMATE C/ BETERRABA
Ingredientes Quantidades

Tomate picado 7 ½  unidades médias (750g)
Beterraba fatiada 5 ½ unidades médias (750g)

Cebola picada 1/2 unidade média (100g)
Tempero verde Á gosto

Sal Á gosto

Modo de fazer: A cada 1 litro de água pura colocar 1 colher 
de sopa de água sanitária, e deixar os legumes(TOMATE) 
por 15 minutos, após exangue em água corrente. Corte 
os tomates e a cebola, e fatie a beterraba em uma tigela 
misture ambos e acrescente sal e tempero verde a gosto. 
E sirva.  
Rendimento desta receita: para 50 crianças
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TOMATE C/ CENOURA
Ingredientes Quantidades

Tomate picado 7 ½  unidades médias (750g)

Cenoura ralada 6 ½ unidades médias (750g)

Cebola picada 1/2 unidade média (100g)

Tempero verde Á gosto

Sal Á gosto

Modo de fazer: A cada 1 litro de água pura colocar 1 colher 
de sopa de água sanitária, e deixar os legumes(TOMATE) 
por 15 minutos, após exangue em água corrente. Corte os 
tomates e a cebola, e rale a cenoura em uma tigela misture 
ambos e acrescente sal e tempero verde a gosto. E sirva.  
Rendimento desta receita: para 50 crianças

REPOLHO COM CENOURA
Ingredientes Quantidades

Cenoura ralada 6 ½  unidades médias (750g)
Repolho fatiado ½ unidade média (750g)
Cebola picada 1/2 unidade média (100g)
Tempero verde Á gosto

Sal Á gosto

Modo de fazer: Corte a cebola, fatie o repolho e rale 

a cenoura e em uma tigela misture os ingredientes e 

acrescente sal e tempero verde a gosto. E sirva.  

Rendimento desta receita: para 50 crianças
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CENOURA C/ BETERRABA
Ingredientes Quantidades

Cenoura ralada 6 ½  unidades médias (750g)

Beterraba fatiada 5 ½ unidades médias (750g)

Cebola picada 1/2 unidade média (100g)

Tempero verde Á gosto

Sal Á gosto

Modo de fazer: Corte a cebola, fatie a beterraba e rale 

a cenoura e em uma tigela misture os ingredientes e 

acrescente sal e tempero verde a gosto. E sirva.  

Rendimento desta receita: para 50 crianças
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SUFLÊ DE CENOURA
Ingredientes Quantidades

Farinha de trigo 1 kg
Leite 8 canecas
Ovos 10 unidades

Cenoura cozida 9 unidades médias
Sal A gosto

Margarina 1 caneca

Modo de fazer: Derreta a margarina, junto a farinha e o 
sal. Adicione o leite aos poucos. Cozinhe lentamente até 
engrossar, mexa sem parar. Reserve. Acrescente as gemas 
e as cenouras cozidas e amassadas ao creme engrossado. 
Bata as claras em neve e misture no creme. Coloque em 
uma forma untada e asse, em forno médio.

SUFLÊ DE ABOBRINHA
Ingredientes Quantidades

Farinha de trigo 1 kg
Leite 8 canecas
Ovos 10 unidades

Abobrinha cozida 3 unidades médias
Sal A gosto

Margarina 1 caneca

Modo de fazer: Derreta a margarina, junto à farinha e o 
sal. Adicione o leite aos poucos. Cozinhe lentamente até 
engrossar, mexa sem parar. Reserve. Acrescente as gemas 
e a abobrinha cozida e amassada ao creme engrossado. 
Bata as claras em neve e misture no creme. Coloque em 
uma forma untada e asse, em forno médio.
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tortas salgadas
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TORTA NUTRITIVA DE 
ABOBRINHA

Ingredientes Quantidades
Abobrinha picada 3 unidades médias

Ovos 7 unidades
Açúcar ½ pacote
Óleo 1 caneca

Farinha de trigo 1 pacote
Fermento químico 4 colheres (sopa) cheia

Modo de Fazer: bata no liquidificador a abobrinha, os ovos, 
o açúcar e o óleo. Em um recipiente, coloque a farinha de 
trigo e despeje a massa. Mexa bem e acrescente o fermento. 
Coloque em uma assadeira untada e enfarinhada. Asse em 
forno médio e pré-aquecido até dourar.
* OPCIONAL: para realçar o sabor acrescente 2 ½ colheres 
(sopa) de canela em pó.
Rendimento: para 50 crianças

TORTA NUTRITIVA DE BRÓCOLIS
Ingredientes Quantidades

Água 5 canecas
Óleo 1 caneca
Ovos 5 unidades

Farinha de Trigo 1 pacote
Sal A gosto

Açúcar ½ pacote
Fermento Químico 4 colheres (sopa) cheia

Brócolis 2 maços médios

Modo de Fazer: Bata todos os ingredientes no 
liquidificador,  junto com meio maço de brócolis, deixando 
por ultimo o fermento químico, reserve esta massa em 
uma vasilha, enquanto pica-se bem pequeno o restante do 
brócolis.Acrescente-o na massa . Por último, acrescente o 
fermento. Leve para assar em forno médio pré-aquecido.
Rendimento: para 50 crianças148



TORTA DE COUVE-FLOR
Ingredientes Quantidades

Água 5 canecas
Óleo ½ caneca
Ovos 5 unidades

Farinha de Trigo 1 pacote
Sal A gosto

Açúcar ½ pacote
Fermento Químico 4 colheres (sopa) cheia

Couve-Flor 1 maço médio

Modo de Fazer: Bata todos os ingredientes no liquidificador, 
junto com meio maço de couve-flor cozido, deixando por 
ultimo o fermento químico, reserve esta massa em uma 
vasilha, enquanto pica-se bem pequeno o restante da 
couve-flor.Acrescente-o na massa . Por último, acrescente 
o fermento. Leve para assar em forno médio pré-aquecido.
Rendimento: para 50 crianças

TORTA DE SARDINHA
Ingredientes Quantidades

Ovos 5 unidades
Farinha de trigo 1 pacote 

Óleo ½ caneca
Leite em pó 5 canecas

Sal 1 colher de sopa (rasa)
Fermento Químico 4 colheres (sopa) cheia

Sardinha 1,5 kg

Modo de Fazer: Bata no liquidificador os ingredientes da 
massa, despeje em um recipiente, por ultimo coloque 
a farinha de trigo. Em uma assadeira coloque a metade 
da massa, em seguida espalhe o recheio e cubra com o 
restante da massa. Leve para assar.
Rendimento: para 50 crianças 
Opcional:Queijo ralado 149
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