Minhas Receitas
com especiarias
BOLO DE MILHO

Ana Clara Melo da Col Alencar – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES








1 lata de milho
3 ovos inteiro
1 lata de açúcar
2 latas de flocão de milho
1 lata de leite
1 colher de sopa de fermento
Essência de baunilha a gosto

MODO DE PREPATO
Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o fermento depois de bem misturado,
adicione o fermento e misture devagar coloque em forma untada e asse por aproximadamente
40 minutos.

Minhas Receitas
com especiarias
BOLO OREO

Bruna Gonçalves Renzi Del Calcho – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES





10 Bolachas Oreo
5 Colheres de sopa de leite
100 gr. De chocolate ao leite picado
Canela em pó a gosto

MODO DE PREPATO
Comece derretendo o chocolate picado no micro-ondas, coloque 30 segundos e mexa, se
não estiver derretido, coloque mais 30 segundos e repita quantas vezes achar necessário, até
que o chocolate esteja todo derretido. Depois, acrescente a canela em pó e reserve.
Em um pote quebre bem as bolachas OREO e misture o leite, até formar uma pasta.
Pegue um pote que pode ir ao micro-ondas, coloque metade da massa, em cima coloque o
chocolate derretido e na sequencia adicione o restante da massa de bolacha. Após montar o
bolo, coloque-o no micro-ondas por 3 minutos, quando o tempo terminar está pronto. Espere
esfriar um pouco e bom apetite.

Minhas Receitas
com especiarias
ARROZ DOCE DE QUARENTENA

Enzo Vitorello Moretti Baldinato – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES






1 xícara de chá de arroz
1 caixa ou lata de leite condensado
1/2 litro de leite
Canela em pó para polvilhar
5 cravos da índia

MODO DE PREPATO
Cozinhar numa panela grande o arroz com 1/2 litro de água e os cravos da índia. Quando
o arroz estiver macio acrescentar o leite e o leite condensado. Manter no fogo baixo mexendo
por mais 10 minutos. Polvilhar a canela em pó ao servir.

Minhas Receitas
com especiarias
FEIJÃO FRADINHO

Felipe de Oliveira Andrade Rivera Aurichi – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES







500 gramas de feijão fradinho
Uma linguiça defumada
100 gramas de bacon
Meio pimentão vermelho
Meio pimentão verde
Meio pimentão amarelo








Azeitonas picadas
3 dentes de alho
Cheiro verde agosto
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
Azeite a gosto

MODO DE PREPATO
Em uma panela de pressão cozinhe por cerca de 30 minutos o feijão fradinho e em outra panela
refogue os demais ingredientes. Depois misture bem o feijão com o refogado e pronto!

Minhas Receitas
com especiarias
BOLO DE TAPIOCA COM FLOCOS

Gabriela Cardoso Pereira – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES







3 xícaras de polvilho em flocos
1 1/2 xicara de leite quente
1/2 xicara de óleo
3 ovos
Sal a gosto
Orégano a gosto

MODO DE PREPATO
Coloca o polvilho em uma vasilha, acrescenta o leite quente e o óleo e mistura bem, deixa
esfriar. Acrescenta os ovos já batidos e mistura bem, sal a gosto. Despeja tudo em uma assadeira
redonda já untada com óleo não precisa polvilhar. Leva ao forno por +- 30 minutos ou até ficar
dourado. Bom apetite.

Minhas Receitas
com especiarias
COSTELINHA DE PORCO

Gabriela Santos – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES







1kg de costelinha de porco
Alho a gosto
Sal a gosto
Orégano a gosto
Cominho a gosto
Pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPATO
Misture tudo e deixe marinando por uma hora, depois é só fritar ou assar as costelinhas
de porco e servir ainda quente.

Minhas Receitas
com especiarias
BOLO DE CANELA

Gabrielle Dentello Silva Gabalde – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES








3 colheres (sopa) de manteiga
2 xícaras (chá) de açúcar refinado
3 ovos • 1 xícara (chá) de leite
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sobremesa) de canela em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó
Açúcar e canela para polvilhar a forma

MODO DE PREPATO
Coloque na batedeira a manteiga, o açúcar e bata até formar um creme. Continue
batendo e vá adicionando os ovos, um de cada vez e bata mais um pouco para incorporar
bem. Em seguida, deixe a batedeira na velocidade mínima e coloque a farinha de trigo aos
poucos, alterando com o leite. Bata até a massa ficar bem homogênea. Depois, adicione a
canela em pó, bata mais um pouquinho e desligue a batedeira. Por último adicione o fermento
em pó e misture delicadamente com a ajuda de uma espátula. Despeje a massa numa forma
untada com manteiga e polvilhada com açúcar e canela. Leve para assar em forno préaquecido a 180° C por cerca de 40 minutos ou até dourar. Aguarde esfriar um pouco,
desinforme o bolo ainda morno. Para finalizar, salpique açúcar com canela por cima.

Minhas Receitas
com especiarias
BOLINHO DE CHUVA

Guilherme Kenji Yaguti Silva – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES








1 ovo
Farinha de trigo (quanto baste)
1 colher de sopa de fermento
Açúcar a gosto
Canela a gosto.
Óleo para fritar
Água (quanto baste)

MODO DE PREPATO
Primeiro coloque 1 ovo em uma tigela, depois a farinha de trigo, a água, o açúcar e uma
colher de sopa de fermento. Vai colocando a farinha de trigo até ficar homogêneo. Frite em
óleo quente e em seguida é só polvilhar canela e açúcar em cima do bolinho, pronto!

Minhas Receitas
com especiarias
MACARRÃO BOLONHESA

Gustavo Martins Dantas Barbosa – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES










500gr de macarrão de sua preferência
1kg de carne moída
1 extrato de tomate
6 tomates inteiros
1 cebola inteira
3 dentes de alho
Fio de azeite
1 pitada de pimenta do reino
Temperos e sal a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque água para ferver na panela e quando a água estiver fervendo coloque o macarrão dentro da água
fervente e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos, depois escorra e reserve. Agora, faremos o molho em
outra panela. Coloque um fio de azeite na panela, a carne, o alho, a cebola, os tomates, a pimenta do reino, sal e
seus tempero a gosto. Frite bem, deixando dar uma leve dourada e em seguida adicione o extrato de tomate, espere
pegar o gosto dos temperos. Depois de uns 5 minutos o molho ficará pronto e basta colocá-lo por cima do macarrão
e pronto. Bom apetite!

Minhas Receitas
com especiarias
BOLO DE BANANA COM CANELA

Helena Borges Santos – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES









350 gramas de banana picada
3 ovos 180 gramas de margarina
130 ml de leite
350 gramas de farinha de trigo
350 gramas de açúcar
2 gramas de cravo da Índia
2 gramas de canela em pó
15 gramas de fermento em pó

MODO DE PREPATO
Coloque os ovos, a margarina e o leite no liquidificador, bata bem. Em um recipiente,
coloque a farinha de trigo, o açúcar, o cravo da Índia e a canela em pó. Misture bem e jogue o
líquido do liquidificador no recipiente, mexa mais até ficar uma massa homogenia. Por último
adicione as bananas picadas e coloque tudo em uma forma untada com margarina, açúcar e
canela em pó. Leve ao forno por 35 minutos e depois de esfriar é só servir.

Minhas Receitas
com especiarias
ARROZ DOCE

Heloísa Garcia Toledo – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES

1 xícara de arroz

4 xícaras de água

50 gr. de coco ralado

200 ml de leite de coco

1 lata (ou caixinha)
condensado

de

leite








1 xícara de açúcar
1/2 litro de leite
1 caixinha de creme de leite
Cravo a gosto
2 unidades de canela em pau
Canela em pó a gosto.

MODO DE PREPATO
Lave o arroz e coloque junto com a água numa panela grande e leve ao fogo para ferver.
Quando estiver fervendo, junte o coco ralado. Quando a água estiver reduzida e o arroz bem
cozido, adicione o leite de coco e o açúcar e deixe ferver por mais 2 minutos e acrescente o leite
condensado e o leite comum. Misture bem. Quando levantar fervura novamente, coloque alguns
cravos e a canela em pau. Mexa bem e por fim adicione o creme de leite. Ao ferver novamente
desligue o fogo e sirva com canela em pó.

Minhas Receitas
com especiarias
CHOCOLATE QUENTE

Kauã Pires Suris – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES







500 ml de leite integral
2 colheres de sopa de amido de milho
6 colheres de sopa cacau/ em pó ou chocolate
5 colheres sopa de açúcar mascavo
Gotas de extrato de baunilha
1 colher chá de canela

MODO DE PREPATO
Diluir o amido de milho no leite e colocar na panela. Depois acrescentar o cacau, o
açúcar e a canela. Misturar bem em fogo baixo. Em seguida coloque em fogo médio e cozinhe
por 5 minutos. Após levantar fervura desligue e acrescente as gotas de baunilha e sirva!

Minhas Receitas
com especiarias
MAMINHA AO MOLHO DE CERVEJA

Manuela Rodrigues Viegas – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES







1kg de carne (maminha)
1 lata de cerveja preta
Pimenta do reino a gosto
Páprica picante a gosto
1 lata de extrato de tomate
Sal a gosto

MODO DE PREPATO
Na panela de pressão, frite a carne dos dois lados para selá-la. Em um recipiente, adicione
e misture a cerveja preta, os temperos, sal e o extrato de tomate. Coloque tudo na panela de
pressão com a carne, tampe e depois de levantar fervura, deixe cozinhar por aproximadamente
25 minutos. Após esse tempo, esperar sair a pressão, abrir a panela e servir.

Minhas Receitas
com especiarias
FRANGO AO MOLHO DE CURRY E PÁPRICA

Maria Eduarda de Oliveira – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES








200 g de peito de frango (cortado em cubos)
1/2 cebola picada fino
2 dentes de alho picado fino
2 colheres (sopa) de curry
1 caixinha de creme de leite
1 colher (sopa) de azeite
Sal, Páprica e temperos a gosto

MODO DE PREPATO
Em uma panela coloque o azeite e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango, o curry,
sal, páprica e os temperos a gosto. Deixe cozinhar. Por último, coloque o creme de leite e deixe
por mais 5 min (em fogo baixo). Pronto.

Minhas Receitas
com especiarias
BOLINHO DE CHUVA DA VOVÓ

Pedro Vilela de Souza – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES









2 ovos
1 xícara de chá de leite
1 xícara de chá de açúcar
2 1/2 xícara de farinha de trigo
1 colher de chá de fermento
3 colher de sopa de açúcar
1 colher de sopa de canela
óleo para fritar

MODO DE PREPATO
Misture todos os ingredientes em uma vasilha até ficar uma massa mole e homogênea.
Em uma panela com o óleo bem quente pegue uma colher e vá moldando os bolinhos e fritando.
Quando estiver dourados retire da panela espere esfriar e polvilhe com açúcar e canela. Bom
Apetite

Minhas Receitas
com especiarias
OMELETE DOIS QUEIJOS

Pietro Osvaldo Guarachi Magne – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES








2 ovos
Mussarela picada a gosto
1 colher de sopa cheia de queijo parmesão
Orégano a gosto
Cebolinha a gosto
Curry a gosto
Sal a gosto

MODO DE PREPATO
Bata os ovos com um garfo em uma tigela e depois misture os demais ingrediente. Em
uma frigideira antiaderente, coloque um fio de azeite e aqueça, despeje tudo na frigideira, frite
de um lado até dourar e em seguida repita a operação do outro lado. Pronto!

Minhas Receitas
com especiarias
PASTÉL DE PÃO DE FORMA

Rafaela Dias Duarte de Souza – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES








Pão de forma
Maionese
Presunto
Queijo
Ovos
Orégano
Água

MODO DE PREPATO
Com um rolo de macarrão, amasse os pães até ficarem finos. Passe maionese em todos
os pães e em seguida acrescente uma camada de presunto, queijo e orégano. Com um pincel
culinário passe água nas bordas dos pães. Feche o pão recheado com mais uma fatia do pão já
amassado. Com auxílio de um garfo amasse as bordas unindo as duas fatias de modo que cubra
todo o recheio. Bata os ovos com orégano em um prato e passe os pães até cobri-los totalmente.
Unte uma forma com manteiga e coloque os pães. Leve ao forno em temperatura média (180° a
200° graus) por 10 minutos. Dica: Não fritar ao óleo pois encharca muito. Mas, pode ser frito na
fritadeira elétrica sem óleo.

Minhas Receitas
com especiarias
BOLO FITNESS DE BANANA

Raica de Lima Rainha Caldiron – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES








3 após
4 bananas nanica
1 xícara de óleo (pode ser de coco)
200 gramas de uva passa preta
2 xícara de aveia
1 colher (café) de fermento em pó
Canela em pó a gosto

MODO DE PREPATO
Bata no liquidificador os ovos, as bananas e a uva passa. Acrescente o óleo, a aveia
aos poucos, bata até formar uma consistência homogênea e por último coloque o fermento.
Unte a forma com óleo e farinha de trigo, pode colocar rodelas de banana antes de colocar a
massa na forma e depois, para enfeitar e dar mais sabor.

Minhas Receitas
com especiarias
CHURROS

Vitor de Farias Kawasaki – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES MASSA

1 1/3 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de margarina
(derretida)

300 ml de leite (morno)

1 pitada de sal

Óleo 500 ml para fritar

INGREDIENTES COBERTURA



1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de canela em pó

INGREDIENTES RECHEIO

1 lata de doce de leite (o recheio
também pode ser brigadeiro, beijinho, nutella
e etc.)

MODO DE PREPATO
Coloque numa tigela, a farinha de trigo, sal, açúcar e a margarina derretida, misture e acrescente o leite aos
poucos, (mas não coloque todo o leite, reserve 100 ml) até forma uma massa lisa e homogênea. Numa panela
antiaderente, coloque a massa e ligue o fogo baixo, acrescente os 100 ml de leite e misture bem, esse processo
serve para cozinhar a farinha. Sove na panela com ajuda de uma colher até a massa ficar firme. Com cuidado
desligue o fogo, coloque a massa numa tigela e uma parte da massa coloque no saco de confeiteiro, com bico de
pitanga tamanho 8b ou maior que você tiver. Modele os churros, ainda com a massa quente. Quando a massa do
churros estiver fria, esquente o óleo na temperatura de 200° graus e deixe em fogo médio. Frite os churros e coloque
no papel toalha para tirar o excesso da gordura, com o canudo introduza no meio do churros e tire o miolo, passe
os churros na mistura do açúcar e canela. No saco de confeiteiro coloque o doce de leite e recheie os churros. Obs.:
Caso não tiver pitanga grande pode fazer, pode comprar um suporte que faz churros. Se quiser congelar também
pode, após modelar os churros coloque numa forma e deixe no congelador, depois é só retirar e continuar com o
processo.

Minhas Receitas
com especiarias
PANCETA A PURURUCA

Profª Evelyn Hoffmann – 4º ano/ 2020

INGREDIENTES









1 kg de panceta em fatia de 2 cm, cortadas ao meio
6 limões
4 folhas de louro
Sal a gosto
Pimenta calabresa desidratada e flocada a gosto
Tomilho a gosto
Cebolinha verde a gosto
Óleo (para fritar)

MODO DE PREPATO
Coloque a panceta e todos os temperos em um recipiente com tampa e deixe marinando
na geladeira por 3 horas. Após esse período aqueça o óleo em uma panela alta, use o suficiente
para cobrir a carne e quando o óleo estiver bem quem, coloque cuidadosamente a panceta dentro
da panela e deixe-a fritar até dourar. Mas tenha cuidado, o óleo pode espirrar bastante quando
a pururuca estiver se formando. Depois de fritar tudo, é só colocar em um prato grande e salpicar
mais pimenta calabresa desidratada e cebolinha verde por cima para decorar.

