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Bolo salgado

Ingredientes:

Untar e polvilhar uma forma media. Coloque no liquidificador o leite, o óleo,

os ovos, o arroz cozido, a folha de couve e o sal. Bata até ficar homogêneo.

Em uma panela refogue a cebola e o milho por uns instantes. Transfira o

creme de arroz para uma tigela e junte com os restantes dos ingredientes.

Em seguida, coloque a massa na forma reservada e leve ao forno pré-

aquecido a 180 graus por 25 mim ou até dourar. Sirva em seguida.

Você pode adicionar brócolis, cenoura e frango desfiado à gosto na receita.

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

2 xícara de chá de arroz cozido

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1 colher de sopa de fermento

químico 

1 tomate cortado em cubos

2 folha de couve sem talo

1/2 xícara de milho

1 cebola cortada em cubos

Modo de preparo:

1

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



Farofa de couve

Ingredientes:

Higienize corretamente a couve. Logo após, refogue o alho e a cebola

no óleo de girassol. Acrescente a couve juntamente com o sal. Deixe a

couve refogar até que murche e após desligar o fogo acrescente a

farinha de mandioca.

4 folhas de couve cortada (inclusive o talo)

2 dentes de alho amassado

1/2 cebola cortada em cubos

1 xícara de farinha de mandioca em flocos

2 colheres de sopa de óleo vegetal

preferencialmente óleo de milho ou girassol

Sal à gosto

Modo de preparo:

2

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



1 batata inglesa ou batata doce média ou 2 xícara de

aipim cozidos e amassados

2 xícaras de polvilho doce

1/2 xícara de polvilho azedo

1/2 xícara de água quente

1/4 de xícara de óleo vegetal preferencialmente óleo

de milho ou girassol

Sal à gosto

 

 

Pão de queijo falso

Ingredientes:

Misture todos os ingredientes até o ponto de modelagem. Forme

bolinhas no formato de um pão de queijo.

Pode-se acrescentar semente de chia na massa e, caso queira,

rechear à gosto (goiabada, queijo, frango).

Modo de preparo:

3

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



Palitos de cenoura

Ingredientes:

Descasque as cenouras e corte-as em tiras. Coloque-as em uma

forma, despejando por cima o óleo e os temperos utilizados. Leve ao

forno na temperatura de 180º até que as cenouras murchem um

pouco, aproximadamente 20 minutos.

Modo de preparo:

4

2 cenouras grandes

2 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo

vegetal preferencialmente óleo de milho ou

girassol

Sal, pimenta e temperos verdes à gosto

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



Bolo de cacau

Ingredientes:

Bata os ovos, o leite, o azeite e o açúcar na mão. Após, acrescente a

farinha de aveia, o cacau em pó e, por último, o fermento. Leve ao

forno pré aquecido à 180º por aproximadamente 40 minutos.

4 ovos

1 xícara de leite

1/2 xícara de azeite de oliva ou óleo vegetal

preferencialmente óleo de milho ou girassol

1 xícara de açúcar demerara

3 xícaras de farelo de aveia

1/2 xícara de cacau em pó

1 colher de sopa de fermento químico

Modo de preparo:

5

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



Bolo de caneca

Bolo de banana 
 

Ingredientes:

Mistures todos os ingredientes e leve ao micro-ondas por 2 minutos.

Modo de preparo:

6

1 banana amassada

1 ovo

1 colher de sopa de farelo de aveia

1/2 colher de chá de fermento

químico

1 colher de chá de canela (opcional)

Bolo de limão
 

Ingredientes:
1 banana amassada

Suco de 1 limão e suas raspas

1 ovo

1 colher de sopa de farelo de

aveia

1/2 colher de chá de fermento

químico

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



Cookie

Ingredientes:

Com um garfo, amasse as bananas e misture os outros ingredientes

até obter uma massa bem integrada. Em uma assadeira antiaderente

ou untada com um mínimo de azeite, coloque montinhos de pouco

menos de 1 colher de sopa da massa, com 1 dedo de distância entre

eles. Não deixe-os muito altos para que assem bem e fiquem mais

sequinhos. Leve a assadeira ao forno pré-aquecido em 180ºC por

mais ou menos 20 minutos. Quando os cookies estiverem dourados,

desligue o forno e deixe-os esfriarem lá dentro.

Modo de preparo:

7

2 bananas maduras (preferencialmente nanica)

1 xícara de aveia em flocos médios 

1 colher de sopa de cacau em pó

2 colheres de gotas ou raspas de chocolate amargo

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



Sorvete de fruta

Ingredientes:

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador. Consuma

logo após o preparo.

Modo de preparo:

8

1 banana congelada

1 fruta congelada de sua preferência, por

exemplo: morango, manga, abacaxi

3 colheres de água ou leite da sua preferência

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



Batida de frutas

Ingredientes:

Bata todos os ingredientes no liquidificador.

Modo de preparo:

9

1 fruta ou 1 pedaço médio de fruta da sua

preferência

1/2 copo de leite

1 colher de sopa de farelo de aveia

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO



Smoothie de banana com
cacau 

Bata todos os ingredientes no liquidificador.

Se desejar, adicione coco ralado in natura (coco seco in natura,

descascado e ralado).

Modo de preparo:

10

1 banana congelada

1/2 copo de leite

1 colher de sopa de cacau em pó

Ingredientes:

CRIANÇAS NÃO DEVEM REALIZAR AS RECEITAS SEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO


