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Viver com Saúde
Alimentação Saudável Para Todos

Apesar da correria do dia a dia que atinge grande parte da população, estamos vivendo mais. Segundo
estudo do Banco Mundial (“Getting Old in an Older Brazil”, 2011), o percentual de brasileiros com mais de
65 anos passará de 7% para 14% da população total em apenas 21 anos (de 2011 a 2032). Esse é um fato a
ser comemorado, mas ainda temos um desafio pela frente: como aproveitar esse tempo com mais saúde e
qualidade de vida? Atenta a essa realidade, a Fundación MAPFRE procura estimular a sociedade a refletir
sobre temas ligados ao estímulo a hábitos de vida saudáveis e qualidade de vida.
Com sede na Espanha e atuação em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE é
uma instituição sem fins lucrativos, criada com o objetivo de promover e apoiar atividades de interesse
geral da população. Para disseminar valores, cultura e contribuir com o bem-estar da sociedade,
promovemos iniciativas por meio de cinco áreas de atuação: Ação Social, Cultura, Prevenção e Segurança
Viária, Promoção da Saúde e Seguro e Previdência Social.
Em linha com esse propósito, realizamos há cinco anos no Brasil o programa Viver com Saúde, que
incentiva a alimentação saudável e a adoção de exercícios físicos regulares entre estudantes do Ensino
Fundamental, com idades entre 6 e 9 anos. Para isso, as atividades são focadas na capacitação de
professores e na realização de oficinas lúdicas para disseminar hábitos saudáveis entre os alunos.
Um dos diferenciais do programa é a sua capacidade de promover a reflexão entre professores, estudantes
e familiares sobre a adoção de condutas saudáveis, além de fomentar ações pedagógicas que sensibilizem
a comunidade escolar sobre a importância deste tema na vida de cada aluno.
Em 2015, a iniciativa contou com a participação de 689 professores de aproximadamente 700 escolas,
beneficiando 61.647 crianças de 26 municípios do Estado de São Paulo. Esses resultados foram conquistados
graças à fundamental parceria que firmamos com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo por
meio da FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que garantiu a multiplicação dos conceitos
e das práticas do programa, levando para o centro das agendas educacionais a preocupação com o bemestar e o desenvolvimento integral das crianças, de suas famílias e comunidades.
O resultado prático desse trabalho pode ser conferido nesta edição do livro “Histórias e Receitas 2015”,
produzido pelas crianças e professores que participaram das atividades desenvolvidas durante o ano.
Esse envolvimento cada vez mais ativo entre a sociedade e o poder público é o estímulo que precisamos
para reforçar a intenção da Fundación MAPFRE como uma instituição que atua de forma transparente
e destaca-se pelo desenvolvimento de uma série de atividades com foco na educação e na promoção da
qualidade de vida das pessoas, capazes de contribuir para a formação de uma cultura de prevenção e
saúde na sociedade.
Boa leitura e bom apetite!
Wilson Toneto

CEO MAPFRE Brasil
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Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo

O Programa Escola da Família, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, executado pela Secretaria
da Educação em conjunto com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, está presente em
quase 2.300 escolas da rede estadual, distribuídas por mais de 600 municípios paulistas, abrindo seus
espaços à comunidade escolar e não escolar aos finais de semana.
Com a participação de um número expressivo de voluntários (cerca de 12 mil) e um corpo de quase 14 mil
educadores universitários sob a coordenação das 91 Diretorias Regionais de Ensino e pelas Coordenações
Locais, alojadas nas unidades escolares, este Programa desenvolve atividades organizadas em quatro eixos:
saúde, trabalho, esporte e cultura, apresentando uma diversidade de ações que vão desde capoeira, dança,
artesanato, panificação e esporte comunitário, até outras como teatro, cinema, campanhas sazonais e
cuidados com a saúde. Assim, o Programa conta com a atuação do universitário em projetos para/com a
comunidade do entorno da escola, dando ensejo à continuidade de estudos desse aluno e propiciando o
pleno desenvolvimento de sua formação integral.
Essa política de inclusão, aliada ao empenho de milhares de voluntários, contribui para o estabelecimento
de uma cultura de integração da escola com a comunidade, ampliando a participação ativa dessa última,
e para a apropriação do espaço público com responsabilidade. Com o objetivo de tornar esse espaço cada
vez mais atraente, o Programa favorece a atuação da sociedade civil com projetos afinados aos seus
propósitos. Dessa forma, a Fundación MAPFRE, mentora do Projeto Viver com Saúde, vem ganhando
capilaridade no Programa Escola da Família, com o conceito da alimentação saudável, avigorando no
cotidiano das crianças e adolescentes o consumo de alimentos ricos em nutrientes, muitas vezes ausentes
de seus hábitos alimentares.
O Projeto Viver com Saúde, presente em 662 unidades escolares do Programa Escola da Família, faz
ressurgir nesta publicação os muitos sabores dos alimentos da infância, o colorido mesclado aos aromas
que rememoram vivências de histórias de famílias, de presenças de avós e de tias, legado imaterial da
história de cada um.
Ana Maria Stuginsky

Programa Escola da Família
Fundação Para o Desenvolvimento da Educação / FDE

Wilson de Tarso Gonsalvez Araújo

Programa Escola da Família
Secretaria de Educação do Estado / SEE
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Alimentação Saudável
Comer com saúde e prazer

É verdade: com a crescente presença da publicidade e da pressão dos amigos e colegas, da televisão e
da internet, é cada vez mais difícil para os pais mais conscientes sobre esse assunto e mesmo para nós,
profissionais da área, convencermos uma criança ou adolescente a comer uma salada completa ou a
tomar uma vitamina de frutas, ao invés de mergulhar num cachorro quente ou matar a sede com um
refrigerante. Mas a boa notícia é: não precisamos fazer isso! O que importa é a consciência de que comer
e beber é uma necessidade para nos manter vivos. E, para que nosso organismo possa funcionar bem, é
claro que os alimentos e bebidas que ingerimos precisam ter a melhor qualidade possível. Mas é preciso,
especialmente perante crianças e adolescentes, tirar o ‘peso’ dessa verdade. Para isso, não podemos deixálos se afastarem da ideia de que comer e beber deve ser sempre um momento de alegria e de prazer.
A alimentação saudável é aquela que tem variedade, que torna nosso prato ‘colorido’, que obedece a
horários e que é feita de forma gradual. Mas não existe alimento ‘proibido’; não se trata de proibir o que
é ‘mais gostoso’, mas torná-lo exceção. Alimentos congelados, instantâneos ou que já vêm prontos são
alimentos com grande adição de açúcar e sal para a sua preparação e armazenamento; além de gordura
e aditivos químicos, para serem conservados. Esses produtos industrializados não devem ser rotina na
alimentação e, sim, exceção.
Para cumprir a sua função de regular e manter as nossas funções metabólicas, os alimentos se utilizam de
nutrientes, todos eles essenciais para o nosso metabolismo, que é o motor que faz nosso corpo funcionar
de forma integrada. Os nutrientes dividem-se basicamente em quatro grupos: os carboidratos (arroz,
massas, pães), que são a base da alimentação por proverem energia ao organismo; as proteínas (carnes,
ovos, peixes, aves, leite), responsáveis pela formação e reparação dos músculos, da pele e dos tecidos; os
lipídios (gordura, óleos vegetais, azeite), que cuidam da nossa temperatura corporal e da proteção dos
órgãos internos; as vitaminas e minerais (verduras, legumes e frutas), que são os reguladores, ou seja,
ajudam os outros nutrientes a funcionarem integradamente e ainda melhoram nossas defesas contra
doenças, sendo assim fundamentais para o sistema imunológico do organismo. E temos ainda a água,
que também ajuda a manter a temperatura corporal e é fundamental como ‘lubrificante’ do nosso corpo;
o qual, não custa lembrar, é formado em 70% por água.
Uma alimentação será mais saudável à medida que combinar, de forma equilibrada, esses grupos de
nutrientes. A variedade dos alimentos é essencial porque nenhum alimento contém todos os nutrientes.
Assim, uma alimentação saudável contém frutas, verduras, legumes, carboidratos, proteínas, lipídios e
água. Muita água!!!! A alimentação saudável deve ser a regra para uma vida alegre e feliz. Este livro, com
suas receitas que nos remetem a histórias de amor e boas lembranças, é uma prova disso.
Professora Doutora Sílvia Papini

Membro da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição
da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP
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A Pirâmide Alimentar
Como Comer Bem

Viver com Saúde requer hábitos que combinam alimentação saudável e a prática de atividades
físicas. A alimentação saudável se refere ao comer bem e de forma equilibrada, para que os adultos
mantenham o peso ideal e as crianças se desenvolvam bem física e intelectualmente.

Topo: 1 a 2 porções

Alimentos pertencentes ao grupo dos energéticos extras são ricos em calorias e colesterol: são as
gorduras e os açúcares (óleos, gorduras animais e vegetais, frutas oleaginosas, frituras, alimentos
processados, chocolate, sorvetes, balas, chicletes e refrigerantes). Em quantidades reduzidas, as
gorduras realizam isolamento térmico, proteção contra choques e transporte de algumas vitaminas;
os doces, ricos em açúcar, são mais facilmente quebrados no processo digestivo e fornecem energia
imediata. Em excesso, contribuem para o aparecimento de diversas doenças, como obesidade,
doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes.

Terceiro degrau: 1 a 3 porções

No terceiro degrau estão os alimentos construtores, assim conhecidos porque são responsáveis
pela construção, crescimento e reparação dos tecidos. São ricos em proteínas, cálcio, ferro e zinco e
são encontrados no leite e seus derivados, nas carnes em geral, nos ovos e nas leguminosas, como
ervilhas, feijão e soja.

Segundo degrau: 3 a 5 porções

No segundo degrau estão os alimentos reguladores, ricos em vitaminas, sais minerais, fibras e
água. Os alimentos responsáveis pela regulação do nosso organismo são as hortaliças, as verduras
e as frutas.

Base: 5 a 9 porções

Na base da pirâmide estão os alimentos energéticos, responsáveis por gerar a energia vital do
organismo. São o combustível para que nosso organismo realize suas funções básicas. Os alimentos
energéticos são os carboidratos complexos e são encontrados em farinhas, pães, tubérculos, massas
e cereais como trigo, arroz, cevada, etc.
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A Pirâmide de Atividades
Como Viver Bem

A pirâmide demonstra, de forma simples, a importância da prática regular de atividades físicas. É
uma prática que fortalece o sistema cardiovascular, reduz o estresse, fortalece os músculos, ossos e
ligamentos, ajuda a dormir melhor e melhora a concentraçnao mental e a digestão.

Fazer Menos - Repouso ou Inatividade

No topo da pirâmide estão as atividades que devem ser reduzidas, como: assistir televisão e jogar
videogame.

Fazer Mais - Exercícios de Flexibilidade

De 1 a 2 vezes por semana recomendam-se exercícios que exigem força e flexibilidade como
musculação, ioga, alongamento, flexões, ou atividades de lazer como cuidar do jardim, lavar o carro,
jogar boliche, entre outros.

Fazer Muito - Exercícios Aeróbicos

Aqui indicam-se os exercícios a serem praticados de 3 a 4 vezes por semana, podendo ser atividades
recreativas como futebol, vôlei, tênis, trilha, etc.; ou aeróbicas (ciclismo, natação, skate, etc.)

Fazer Sempre - Atividade Física Cotidiana

Na base da pirâmide, encontramos as atividades que devem ser realizadas diariamente, ou seja,
caminhar, subir e descer escadas, realizar tarefas domésticas, passear com o cachorro, levar filhos
ao parque, etc.
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Cuscuz de Verdura
Aluna: Gabriella Costa Oliveira
Professora: Rosana Maria Storto Francomano

Escola Estadual Professora Fleurides Cavallini Menechino
Adamantina
A minha mãe me disse que ela aprendeu a
fazer cuscuz de verdura com a minha avó.
Todo ano, nas festas juninas, minha avó
fazia o prato em casa para comemorar e
não tinha quem não comia.

INGREDIENTES
3 colheres (sopa) de óleo
4 colheres (sopa) de cebola picada
2 dentes de alho picado
2 xícaras (chá) de couve manteiga picada
1 xícara (chá) de espinafre picado
4 xícaras (chá) de acelga picada
2 xícaras (chá) de agrião picado
1 xícara (chá) de folha de couve flor picada
3 xícaras (chá) de tomate picado
Sal a gosto
3 colheres (sopa) de salsa picada
4 xícaras (chá) de água
4 xícaras (chá) de farinha de milho
2 colheres (sopa) de azeite

MODO DE PREPARO
Aqueça o óleo, doure a cebola e o alho, junte as verduras
e o tomate; salgue a gosto, acrescente a salsa e a água.
Deixe levantar fervura e acrescente a farinha de milho
aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Depois de
cozido, despeje em refratário e regue com azeite. Pode
ser servido quente ou frio.

Dicas Nutricionais: A farinha de milho é rica

em acido fólico, nutriente que fortalece os ossos
e ajuda na prevenção e no combate à anemia. As verduras,
por sua vez, contribuem para o bom funcionamento dos
intestinos.
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Bolo de Banana

Cuscuz de Legumes

Aluna: Letícia R. Santana
Professora: Ivy Bonbem

Aluno: Vitor Hugo Sita Machado de Lima
Professoras: Antônia Rosseto e Ana Cláudia de Lima Fiorillo Vice-Diretor: Luis Carlos da Silva

Escola Estadual 9 de Julho
Dracena

Escola Estadual Isac Pereira Garcez
Dracena

Minha mãe e seus seis irmãos moravam no sítio. Na época de bananas, eles se reuniam
numa tarde bem gostosa, faziam uma
roda e comiam bolo com suco de laranja.
Queria ter nascido naquela época para
comer o bolo que minha avó fazia.

Adamantina 17

Minha avó reúne a família todos os finais
de semana e, sobre a mesa, coloca seu
delicioso e famoso cuscuz de legumes.
Nós saboreamos rapidamente, porque
gostamos muito e sabemos que é bom
para a saúde.

INGREDIENTES
Massa:
3 ovos
2 xícaras de açúcar
1 xícara de leite
½ xícara de óleo
2 xícaras de farinha
1 colher (sopa) de fermento em pó

INGREDIENTES
½ xícara de óleo
1 cebola ralada
5 tomates picadinhos
1 abobrinha picada
200g de vagens picadas
1 pimentão verde ou vermelho, picado
½ xícara de azeitonas sem caroços, picadas
150g de palmito em rodelas
1 lata de ervilha
Salsinha a gosto
200g de farinha de milho
2 xícaras de água quente
Sal a gosto

7 bananas
Cobertura:
¾ xícara de açúcar
½ xícara de água quente

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os ovos com o açúcar e o óleo; depois,
acrescente o leite e bata novamente. Aos poucos, adicione
a farinha no liquidificador ligado e, por último, o fermento;
bata mais um pouquinho. Unte uma forma média com
margarina e farinha, despeje o caramelo e, por cima, coloque
as bananas cortadas; por último, a massa do bolo. Asse em
forno médio por 40 minutos, ou até ficar dourado.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta

de alto valor nutritivo, muito rica em açúcar
e sais minerais, principalmente potássio e vitaminas A,
B1, B2 e C.
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Dicas Nutricionais: Os legumes presentes
na receita são fontes de vitaminas. Os
pimentões são ricos em antioxidantes e compostos antiinflamatórios, essenciais para a prevenção do câncer.
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Aqueça o óleo e refogue a cebola e os tomates.
Acrescente a abobrinha, a vagem, o pimentão e os
temperos de sua preferência; deixe cozinhar por 10
minutos. Forre uma forma com buraco no meio, untada
com fatias de tomate e ovos picados. Adicione ao
refogado as azeitonas, o palmito, as ervilhas e a salsinha;
acerte o sal. Aos poucos, coloque a farinha, mexendo até
formar um angu grosso. Coloque com cuidado na forma
para não estragar a decoração, apertando para ficar bem
compacto. Desenforme e sirva frio ou morno.
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Bolo Xadrez de Três Cores

Empadão de Frango

Aluno: João Vitor Batista de Souza
Professor: Juliano Brito Bertolini Universitária: Maria das Graças Moura

Aluna: Beatriz Regina Tamos
Professora Ana Luíza Fernandes de Oliveira

Escola Estadual Profa. Julieta Guedes de Mendonça
Dracena

Escola Estadual Prefeito Guilherme Buzinaro
Flora Rica

Apaixonei-me por este bolo quando minha avó contou que minha mãe não comia couve,
beterraba e cenoura. Aí, ela fez o bolo. Depois que acabou tudo, contou para sua filha,
							minha mãe, sobre os ingredientes. E
							
hoje é minha mãe que faz pra mim e
							para os meus irmãos.
INGREDIENTES

Massa:
3 ovos
3 xícaras de trigo
1e ½ xícara de açúcar
3 xícaras de água
1 xícara de óleo
1 colher de fermento em pó
Essa quantidade é para um bolo. É necessário o preparo
de 3 bolos separados: no 1º, acrescente 3 cenouras; no
2º, 2 beterrabas; no 3º, 6 folhas de couve.
Recheio:
1 litro de leite
6 colheres de amido de milho
3 gemas
2 maçãs raladas
* Coloque em uma panela e mexa até ferver bem; deixe
esfriar e recheie o bolo.

Para comemorar o aniversário de uma amiga,
combinei com meus amigos de fazermos uma
surpresa pra ela na minha casa. Resolvemos
preparar uma receita que a minha tia sempre
fazia. Sem nunca ter ligado um fogão, tomei a
frente. Peguei a receita e comecei a fazer junto
com minhas amigas. Devíamos ter na época uns 11
anos, mais ou menos. Bem... teve ingredientes que
colocamos demais e outros que não colocamos,
simplesmente porque não havia em casa. A
cozinha ficou uma bagunça, com farinha pra
todo lado. Quando tiramos do fogo, mais parecia
uma borracha do que um empadão. Nisso, minha
mãe chegou e colocou todo mundo para correr.
No outro dia, ela comprou os ingredientes certos e
fez com que eu preparasse a receita, dizendo que,
se não ficasse bom, eu iria me arrepender. Não
sei o que aconteceu, mas o empadão ficou ótimo;
acho que foi medo de apanhar. Depois disso, virou
mania da minha mãe me fazer repetir a receita
para todas as visitas que recebemos.

INGREDIENTES
2 xícaras de farinha de trigo branca
2 xícaras de aveia em flocos finos
1 ½ xícara de leite desnatado
½ xícara de óleo
2 gemas
Recheio:
1 peito de frango desfiado
2 cebolas pequenas bem picadas
3 dentes de alho
Azeite e colorau a gosto
5 tomates sem pele e sem sementes
1 tablete de caldo de galinha
½ lata de milho verde
2/3 de vidro de azeitonas
Cheiro verde, sal e pimenta a gosto.

MODO DE PREPARO

Calda:
Água e açúcar para molhar o bolo

MODO DE PREPARO
É necessário fazer 3 bolos (1 com cenoura, 1 com
beterraba e 1 com couve). Coloque o trigo, o açúcar e o
fermento em pó em uma bacia. Reserve. No liquidificador,
coloque o restante dos ingredientes e bata. Após misturar
com os ingredientes da bacia, mexa bem. Coloque em forma
untada e enfarinhada; asse até dourar. Depois de assados,
coloque os 3 bolos na mesa e divida-os em 3 círculos.
Monte os anéis de bolo com as cores diferenciadas,
formando um novo bolo. Coloque o recheio e faça o mesmo
processo de montagem em cima do primeiro. Molhe o bolo
com a calda e sirva bem gelado. Se quiser, acrescente coco
ralado. Rendimento: 10 porções

Adamantina 19

Dicas Nutricionais: A cenoura faz muito

bem à pele, enquanto a beterraba combate
a anemia. A couve, por sua vez, é ótima para combater
infecções e para cicatrização de gastrites.
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Dicas Nutricionais: O frango é uma boa
fonte de proteína magra, contendo nutrientes
essenciais tais como vitaminas, minerais e aminoácidos. Ele
é também rico em niacina (vitamina B3), essencial para a
proteção contra o câncer.
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Para a massa, coloque em um recipiente todos os
ingredientes secos. Faça um buraco no centro e despeje o
leite e o óleo fervente, mexendo com uma colher. Quando
a massa estiver bem homogênea, deixe descansar por 10
minutos; amasse até que não grude mais nos dedos. Deixe
descansar por mais 15 minutos. Abra a massa sobre uma
mesa polvilhada com farinha de trigo e divida em 2 partes.
Coloque a primeira metade em forma untada com óleo.
Acrescente o recheio, cubra com a outra parte da massa
e pincele com as gemas. Leve ao forno pré-aquecido por
cerca de 40 minutos ou até dourar. Para o recheio, aqueça
em uma panela o azeite e refogue a cebola e o alho até
murcharem. Adicione o frango já desfiado e refogue bem.
Depois de bem refogado, adicione os tomates e misture.
Coloque água para esquentar em outra chama do fogão
(ela servirá para molhar o frango aos poucos e, assim,
deixá-lo mais macio). Adicione o milho, as azeitonas, o
colorau, a pimenta do reino e acerte o sal. Deixe em fogo
médio até que a água seque quase por completo. Desligue o
fogo e coloque o cheiro verde.
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Farofa da Roça

Macarrão de Forno

Aluna: Maristela Pinheiro da Costa
Professora: Talita Cristina dos Santos

Aluna: Mariana Pardin Menis
Professora: Maria Aparecida Borges Cavalini

Escola Estadual Pércio Gomes Gonzales
Flórida Paulista

Escola Estadual Hellen Keller
Adamantina

Minha mãe contava que naquele tempo passava-se muita necessidade e que esta receita era feita
com produtos trazidos da horta do sítio como opção de um prato diferente. Era tão saborosa que
foi passada, desde a minha bisavó, de geração em geração. E até hoje eu faço este prato.

Adamantina 21

Domingo, dia de reunir a família e de ir à casa da avó. Comida de avó é sempre melhor que a
de nossos pais e, querendo sempre agradar, ela faz uma coisa melhor que a outra. No domingo
ou em datas especiais é “dia de macarrão”. E que macarrão! Não há quem não goste! É quase
impossível comer apenas uma vez.

INGREDIENTES
1 pacote de macarrão parafuso integral
5 tomates maduros picados
½ lata de milho verde
200 g de presunto cozido cortado em cubos
200 g de mussarela cortada em cubos
250 g de maionese light
1 cenoura média cozida e cortada em cubos pequenos
1 lata de creme de leite light
Tempero a gosto

INGREDIENTES
250g de farinha de mandioca
1 xícara (chá) de feijão guandu ou feijão catador
1 xícara (chá) de cenoura ralada
1 xícara de couve com talo (ou talo de brócolis, de
beterraba, ou folha de rabanete)
1 xícara de cebola picada
1 xícara de cheiro verde picado
3 dentes de alho picado
Sal a gosto
4 colheres de óleo
3 ovos cozidos (opcional)
1 pimentão pequeno

MODO DE PREPARO
Cozinhe o macarrão e escorra. Coloque num recipiente que
possa ir ao forno e misture os demais ingredientes. Leve
ao forno por alguns minutos, até que perceba que o queijo
esteja derretido. Sirva quente.

MODO DE PREPARO
Em uma panela, frite o alho e a cebola. Depois, acrescente
o feijão já cozido, a cenoura, o pimentão e a couve. Refogue,
desligue o fogo, coloque a couve e a farinha de mandioca;
mexa bem e acrescente o cheiro verde. Para finalizar,
enfeite com ovos cozidos.

Dicas Nutricionais: Por apresentar uma

variedade de alimentos, esta receita é rica
em diversos nutrientes como vitaminas do complexo B,
vitamina A, vitamina B, vitamina C, ferro, zinco, proteínas,
carboidratos e fibras.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A inclusão
de alimentos integrais na dieta, como
o macarrão integral, pode, a médio e longo prazo,
diminuir as chances de desenvolver doenças como
diabetes, câncer e problemas cardíacos.
Histórias & Receitas 2015
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Salada de Casca de Abóbora

Torta de Talos de Brócolis

Aluna: Ana Júlia Steinle
Professora: Regilene de Oliveira

Universitária: Amanda Mantovani
Professora: Sonia Maria de Paula

Escola Estadual Iraldo Antônio Martins de Toledo
Inúbia Paulista

Escola Estadual Professor José Edson Moysés
Irapuru

Essa receita era feita por minha avó materna, muitos anos atrás. E, de vez em quando, minha
mãe faz também, para relembrar os velhos tempos. Eu gosto muito, pois ela é deliciosa.

Esta é aquela receita da vovó, que adora cozinhar e faz essa torta para o lanche da tarde,
quando a família se reúne para deliciar as gostosuras preparadas por ela. Os anos se
passaram, mas a minha avó continua fazendo a mesma receita com gostinho de infância. O
tempo passa, muitas coisas mudam, mas as boas permanecem.

INGREDIENTES
INGREDIENTES

4 xícaras (chá) de casca de abóbora
2 xícaras (chá) de tomate picado
1 xícara (chá) de cebola picada
4 colheres (sopa) de azeite
3 xícaras de alface picada
Sal a gosto

3 ovos
½ xícara de óleo
2 xícaras de leite
Talos de 1 maço de brócolis
2 e ½ xícaras de farinha de trigo
1 e ½ colher de fermento em pó
Sal a gosto e orégano para salpicar

Molho:
1 iogurte natural desnatado
5 colheres de catchup
1 colher de mostarda

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Lave a abóbora em água corrente, descasque e rale a casca;
ou corte em pedaços pequenos e finos. Em uma panela,
coloque a água para ferver e cozinhe a casca da abóbora;
depois de cozida, escorra a água e deixe esfriar. Coloque em
camadas a alface picada, a abóbora, o tomate, a cebola e
outra camada de abóbora para finalizar. Regue com azeite
e sal; em seguida, cubra com o molho rosé. Leve à geladeira
e sirva gelada.

Dicas Nutricionais: A casca da abóbora é rica
receitas.

em fibras e ótima para ser usada em diversas

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A torta com talos
de brócolis, além de proporcionar o
aproveitamento integral do alimento, é saudável,
nutritiva, fácil de fazer e de baixo custo.

Histórias & Receitas 2015

Bata no liquidificador os ovos, o óleo, os talos de brócolis
e o sal. Adicione aos poucos a farinha, até obter uma
mistura homogênea. Recheie a gosto. Opções de recheio:
carne moída, presunto e muçarela, sardinha em conserva
ou atum. Unte uma forma, coloque um pouco da massa
e acrescente o recheio. Cubra com o restante da massa,
salpique o orégano e leve para assar em forno médio por
40 a 50 minutos.
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Bolo de Laranja

Torta Três Pingos

Aluno: Allan Victor Mosso de Oliveira
Professoras: Lúcia Boschi Tato e Lúcia Aparecida Bolchi

Aluna:

Escola Estadual Professora Idene Rodrigues dos Santos
Junqueirópolis

Quando meus avós receberam a notícia de que minha mãe estava grávida, resolveram fazer
algo para agradar a todos os membros da família. Fizeram um bolo de laranja. Essa receita
teve uma grande importância para mim, pois todos comemoraram após saber que minha
mãe estava grávida de mim.

Adamantina 25

Raiane Aparecida Andrade de Barros
Professora: Mariana Fernandes da Silva

Escola Estadual José Firpo
Lucélia

Minha mãe sempre faz pra mim essa torta, que ela aprendeu com a minha avó. É uma
tradição em minha família, pois é uma maneira que minha mãe encontrou para que eu
comesse legumes.

INGREDIENTES
3 ovos
½ xícara de queijo
1 colher de manteiga
1 xícara de óleo
1 colher de sal
2 xícaras de leite
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher de fermento em pó

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de suco de laranja
2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
4 ovos grandes
1 lata de leite condensado light

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador. Depois, despeje em uma
forma de pudim grande, untada e enfarinhada. Asse em
fogo médio por 35 minutos. Cozinhe por 20 minutos em
panela de pressão, uma lata de leite condensado. Depois
de pronto, o leite condensado cozido pode ser usado
como cobertura ou acompanhamento.

Dicas Nutricionais: A laranja tem muita
Vitamina C, excelente para a imunidade e é um
poderoso antioxidante.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Os legumes são ricos
em vitaminas e sais minerais; fazem parte do
grupo de alimentos reguladores. Este prato é uma boa
dica para servir no lanche da tarde ou no jantar.

Histórias & Receitas 2015

Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o leite, a farinha
e o queijo. Em seguida, acrescente sal e, por último, o
fermento em pó. Unte uma forma e coloque a massa
da torta, intercalando com o recheio; a última camada
termina com o recheio. Leve ao forno por 30 minutos à
temperatura de 180ºC. O recheio pode ser feito com
legumes, milho, ervilhas, cenoura, abobrinha, cebola ou
carne moída.
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Biscoito de Aveia

Bolo de Cenoura

Aluna: Sofia Maria do Nascimento
Vice-Diretor: Fernando Rombaldi Beserra

Comunidade: Adriana Cristina dos Santos
Professora: Héles R. Januário Sales

Escola Estadual Professora Elmoza Antonio João
Mariápolis

Escola Estadual João Bernardi
Monte Castelo

Fiz esta receita porque minha irmã faz e
eu gosto muito. Pedi que ela me ensinasse
e, sempre que posso, preparo essa receita. É
um biscoito delicioso e nutritivo, além de
muito fácil de fazer.

Adamantina 27

Aprendi essa receita com a minha avó, que muitas vezes preparava para os netos quando
íamos à sua casa. Agora, sou eu quem faz esse delicioso bolo para os meus filhos quando a
família se reúne antes de ir para o trabalho, durante o café da manhã. Eles adoram!

INGREDIENTES
2 e ½ xícaras (chá) de aveia em flocos finos
¾ de xícara (chá) de açúcar
1 colher (chá) de fermento em pó
½ xícara (chá) de margarina sem sal
2 ovos
1 colher (sopa) de essência de baunilha
Obs: também se pode usar 2 colheres de achocolatado e
5 castanhas trituradas

INGREDIENTES
2 cenouras grandes
3 ovos
½ copo americano de óleo
2 copos de açúcar
2 copos americanos de farinha de trigo
1 colher de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, junte a aveia, o açúcar, a farinha e o fermento
(se usar o achocolatado e as castanhas, junte também).
Acrescente a margarina e os ovos inteiros. Trabalhe bem
a massa, até ficar homogênea, e junte a essência de
baunilha. Com o auxílio de uma colher de sopa, pressione
a massa, formando bolinhas. Distribua as bolinhas de
massa numa assadeira untada e enfarinhada, deixando
um espaço entre elas de cerca de 3cm. Achate as bolinhas
suavemente. Leve ao forno pré-aquecido em 180ºC por
cerca de 25 minutos, ou até os biscoitos começarem a
dourar na superfície. Retire do forno e espere esfriar.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A aveia é um alimento
que oferece muitos benefícios para a saúde. Ela
é simples de preparar e uma das melhores opções para
começar bem o seu dia. A aveia é rica em fibras solúveis,
o que reduz os níveis de colesterol ruim, sem afetar
negativamente o bom colesterol. Ela também ajuda no bom
funcionamento intestinal e reforça o sistema imunológico.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Rica em vitamina A, a
cenoura faz bem para a pele e contribui para o
crescimento das unhas e dos cabelos.

Histórias & Receitas 2015

Bata no liquidificador a cenoura, os ovos, o açúcar e, por
último, o óleo. Despeje em uma bacia a farinha e mexa bem.
Em seguida, adicione o fermento em pó, rale, misture uns
pedacinhos de cenoura e coloque para assar.
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Suco Verde
Comunidade: Conceição Pereira da
Professora: Andrea Carnielo

Adamantina 29

Bolo de Banana Integral

Silva

Aluna: Ana Vitória Alves de Lima Quachio
Professora: Josiele Pierim Corrêa Gumiero

Escola Estadual Benjamin Constant
Osvaldo Cruz

Escola Estadual Dom Bosco
Osvaldo Cruz

Sou filha de bugre, nasci em Osvaldo Cruz e, por passar por muitas dificuldades, aprendi a
fazer o uso de ervas. Hoje, com 60 anos de idade, cuido da horta da escola. Faço uso constante
do suco verde porque minha mãe ensinou que a couve faz bem para o estômago, a hortelã é
um excelente antibiótico, o manjericão faz bem para os rins e o gengibre ajuda a emagrecer.
Suco verde é uma delícia e é saudável, vocês vão gostar.

Essa receita é feita pela minha avó. Ela morava no sítio, onde havia muitas bananas e, com
a minha ajuda, sempre fazia esse bolo. Nos finais de semana, eu e meus primos comíamos
muito desse bolo. A receita foi adaptada para este trabalho, substituindo a farinha de trigo
por farinha integral, pois fica mais saudável.

Receita
INGREDIENTES
INGREDIENTES

2 bananas amassadas
3 ovos
1 xícara de açúcar mascavo
½xícara de farinha de trigo
½xícara de farinha integral

1 folha de couve lavada
3 folhas de hortelã lavadas
3 galhinhos de folha de manjericão
Gengibre
1 litro de água
Açúcar a gosto

4 colheres de manteiga

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Junte as folhas de couve, manjericão e hortelã; tudo
bem lavado e com seus talos; acrescente um pedacinho
de gengibre. Complete com o litro de água e bata tudo
no liquidificador. Depois, coe e adoce a gosto. Sirva com
muito gelo.

Dicas Nutricionais: A couve é bem nutritiva.
Contém vitamina A e vitamina B, além de
muitos outros nutrientes e baixo nível de sódio.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A banana é rica em
vitaminas A e C, potássio e fibras. É também
excelente para evitar cãibras.

Histórias & Receitas 2015

Em uma vasilha, amasse as bananas e coloque os ovos;
mexa com o garfo e, aos poucos, acrescente os demais
ingredientes. Unte uma assadeira e coloque a massa;
polvilhe canela e açúcar. Pré-aqueça o forno por 10
minutos à temperatura de 180ºC. Coloque a massa no
forno e asse durante 25 minutos.
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Lasanha de Pintado

Escondidinho

Professora: Rose Delovo

Aluna: Maria Eduarda dos Santos Ferreira
Professora: Márcia Aparecida Romano Nascimento

Escola Estadual Osvaldo Martins
Osvaldo Cruz

Escola Estadual Professora Maria Aparecida Lopes
Osvaldo Cruz

Aluna:

Maysa Leite Cadamuro

Meu pai viaja todos os anos para o Mato Grosso para pescar com uma turma de amigos. Lá,
aprendeu essa receita. No hotel onde costumam ficar, tem uma senhora que é a cozinheira
do local. No último dia da viagem, ela decidiu fazer um dos pratos prediletos dos pescadores
com um peixe típico do Pantanal. Meu pai elogiou o prato e aprendeu a prepará-lo. Desde
então, ele sempre faz essa receita incrível para todos da família.
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A minha falecida bisavó gostava muito de fazer escondidinho. Em um final de semana
em que preparou a receita, a família toda comeu e, de madrugada, minha bisavó teve um
infarto e faleceu. Depois disso, todo mês e dia da morte da minha bisavó, a minha avó faz o
escondidinho.

INGREDIENTES
Batatas cozidas cortadas em rodelas
Carne refogada com um pouco
de molho da sua preferência
Creme:
4 colheres (sopa) de manteiga aquecida
3 colheres (sopa) de farinha de trigo,
dependendo do tamanho da forma
1 litro de leite

INGREDIENTES
5 tomates
3 cebolas
1 lata de creme de leite
2 pintados sem espinha
Presunto e queijo
Tempero a gosto

MODO DE PREPARO
Corte os 5 tomates em fatias e forre a panela na
qual deseja preparar o alimento. Faça o mesmo
com a cebola, o presunto e o queijo, colocando em
camadas. Desfie os 2 peixes em outra panela e
tempere com o creme de leite. Depois, coloque o
peixe sobre as camadas de tomate, cebola, queijo
e presunto. Coloque água para não queimar o fundo
da panela. Com a tampa fechada, deixe no fogo por
10 minutos e está pronto. É só servir!

MODO DE PREPARO
Em uma tigela refratária, coloque uma primeira camada
de batatas, seguida por outra de carne e, finalmente,
mais uma camada de batatas. Cubra com o creme e
leve ao forno. Depois de retirar, adicione meio copo de
requeijão cremoso light.

Dicas Nutricionais: A carne do pintado é

saborosa, leve e com baixo teor de gordura. Não
é muito rica em proteínas, mas é benéfica para a digestão.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A batata é um alimento
altamente nutritivo, com ótima relação entre
proteínas e calorias. A principal fração proteica da batata
é denominada tuberina e corresponde a 70% da proteína
total. A outra fração encontrada no suco é denominada
tuberinina e corresponde a 30% da proteína total.
Histórias & Receitas 2015
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Bolo de Mandioca da Vó Lena

Suco 100% Saúde

Comunidade: Vanessa de Araújo Antiqueira
Vice-Diretor: Paulo Júnio Kozan Universitária: Bruna Araujo Antiqueira

Aluno: Thiago Ferreira Redondaro
Professora: Luciana Cristina Dutra

Escola Estadual Ferdinando Ienny
Ouro Verde

Escola Estadual Professor Joel Aguiar
Pacaembu

Essa receita é utilizada pela minha querida avó, que aprendeu com minha bisavó. Houve
algumas modificações, deixando o bolo com um sabor ainda mais delicioso. Essa receita
é sinônimo de alegria em nossa família e não pode faltar nas reuniões feitas todos os
domingos com familiares e amigos.
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Quando criança, tive uma anemia muito forte, com sintomas horríveis como sangramento
no nariz, dor de cabeça, pele de cor alterada e muitas dores. O meu remédio foi esse suco que,
além de me curar, tornou-se um hábito em minha vida. Hábito, aliás, que conservo até hoje,
mesmo que não seja mais necessário.

Receita
INGREDIENTES
1 xícara de açúcar
1 lata de leite condensado light
5 ovos inteiros
4 e ½ colheres (sopa) de margarina
1 e ½ xícara (chá) de leite
4 e ½ xícaras de mandioca crua ralada em tiras (500g)
1 e ½ colher de fermento em pó
4 e ½ colher de queijo ralado
100g de coco ralado em flocos

INGREDIENTES
1 litro de água
1 pedaço pequeno de gengibre
2 folhas de couve
2 laranjas
Açúcar mascavo e gelo a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, o açúcar
e a margarina; transfira para uma tigela e acrescente
os demais ingredientes. Asse em forno pré- aquecido a
200ºC por 40 minutos. Rendimento: 10 porções

Dicas Nutricionais: A mandioca (ou aipim,
dependendo da região do país) pode ser um
pouco calórica, em virtude da grande quantidade de
carboidratos. No entanto, seus benefícios compensam,
em se tratando de saúde e bem-estar.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: As folhas e caules são boas
fontes de minerais como ferro, fósforo, cálcio,
cobre, manganês, selênio, potássio e zinco. São também
excelentes fontes de vitamina E e proteína.

Histórias & Receitas 2015

Descasque a laranja e o gengibre e corte-os em pedaços.
Lave as folhas de couve e rasgue-as com as mãos,
mantendo os talos. Coloque tudo no liquidificador, junto
com a água e o açúcar. Bata bem, coe e sirva gelado.
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Torta da Vovó Lúcia

Quiche de Carne e Legumes

Aluno: Liriel Faria Eduardo
Professora: Juliana Giorno

Aluna: Bianca da Silva Costa
Professora: Suzete Rodrigues da Costa da Silva

Escola Estadual João Brásio
Panorama

Escola Estadual Professor Orlando Guirado Braga
Paulicéia

Tinha doze anos quando minha mãe me ensinou a fazer esta receita, que ela não ensinava
a ninguém. Todo final de ano, eu e minha mãe fazíamos a famosa torta para todos se
deliciarem. Quando minha filha mais nova se casou, eu a ensinei e ela sempre fazia. Todos
os meus filhos sabem fazer a torta e cada um passou para seu filho.

Minha mãe sempre quis que comêssemos legumes, mas eu e meu irmão nem
experimentávamos. Um dia, ela pegou a receita de quiche que, como ela diz, tinha legumes
‘camuflados’ e decidiu testar. Nós
comemos, gostamos e nem percebemos
os legumes. E, assim, ela achou um jeito
diferente para comermos legumes.

INGREDIENTES
Massa:
500g de carne magra moída
½ cebola ralada
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 clara
1 colher (chá) de sal

INGREDIENTES

Creme:
1 gema
1 ovo
1 caixinha de creme de leite light
2 colheres (sopa) de parmesão ralado
100g de muçarela ralada
Sal e manjericão a gosto

2 tabletes de fermento em pó
2 ovos
1 colher (sopa) de sal
1 xícara (chá) de leite
½ xícara (chá) de óleo
½ cebola picada
2 colheres (sopa) de açúcar
500g de farinha de trigo
Purê
4 batatas amassadas
2 colheres de margarina
200ml de leite (quente)
100g de queijo ralado

Recheio:
250g de legumes: cenoura, vagem, chuchu, batata,
abobrinha, entre outros de sua preferência, em cubinhos
e refogados.

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Na batedeira, bata todos os ingredientes do purê e
reserve. Em seguida, bata todos os demais ingredientes
no liquidificador e acrescente 500g de farinha de trigo.
Amasse bem e abra a massa, forre a assadeira e recheie
com o purê. Abra o restante da massa e coloque em cima.
Pincele com ovo e leve ao forno.

Dicas Nutricionais: A batata é um alimento
altamente nutritivo, com ótima relação
entre proteínas e calorias. A principal fração protéica
da batata, uma globulina, é denominada de tuberina A
tuberina contém todos aminoácidos assenciais em níveis
adequados, com exceção da metionina.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Esta receita é, por um
lado, saudável e, por outro, nem tanto. A
quiche contém o creme de leite, que é rico em gordura e
não muito aconselhável para a saúde. Mas, consumido
moderadamente, não causa danos. Um dos legumes usados
na receita é o chuchu, que tem muitos valores nutricionais.
Histórias & Receitas 2015

Para o preparo da massa, misture em uma tigela a carne
moída, a cebola, a farinha de trigo, a clara e o sal. Forre
com essa mistura o fundo e as laterais de uma forma de
fundo falso; leve para assar a 250ºC por cerca de 10
minutos. Para o creme, misture em uma tigela a gema, o
ovo, o creme de leite, o parmesão, a muçarela ralada e o
manjericão a gosto. Retire a massa de carne do forno,
distribua os legumes cortados e refogados, cubra com o
creme e leve ao forno novamente a 250ºC por mais 10
minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
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Torta de Frango

Pizza de Arroz

Aluna: Kevilyn Rauany da Silva Biasi
Professora: Márcia Regina Galheira de Alcebíades

Aluna: Dyoyana de Oliveira Machado
Professora:Dione de Pietro Galheira

Escola Estadual Taieka Takahashi Gimenes
Pracinha

Escola Estadual Waldomiro Sampaio de Souza
Inúbia Paulista

Moro com minha querida avó Lourdes, e ela é uma ótima cozinheira. Gostamos muito de
torta salgada e ela resolveu fazer essa
receita que uma amiga lhe ensinou.
Assim, a torta de frango passou a fazer
parte do cardápio de domingo da minha
casa. Minha avó diz que é fácil de fazer,
deliciosa e rende uma forma grande.

Conheci essa receita na casa de uma amiga de escola. Pedi a receita para a sua mãe e perguntei como
ela a havia aprendido. Ela me disse que, em sua adolescência, frequentava um projeto social onde havia
aulas de culinária que ensinavam às alunas o
reaproveitamento de alimentos. Levei a receita
pra casa e eu e minha mãe fizemos. Todos
comeram e aprovaram. Hoje, na minha casa,
sobra de arroz não se joga mais fora.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Massa:
250ml de leite
3/4 de xícara (chá) de óleo
2 ovos
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
Sal a gosto
1 colher (sopa) de fermento em pó e queijo ralado

Massa:
2 xícaras (chá) de sobras de arroz cozido
2 ovos
½ xícara (chá) de óleo
1 dente de alho amassado
Sal a gosto
2 colheres de queijo ralado
1 colher de fermento em pó

Recheio:
500g de peito de frango sem pele
1/2 litro de caldo de galinha
4 colheres (sopa) de óleo
1 dente de alho amassado
1 cebola picada
3 tomates sem pele e sem sementes, picados
1 xícara (chá) de milho e ervilhas
Sal e pimenta do reino a gosto

Recheio:
100g de muçarela ralada
100g de presunto ralado
1 colher de molho de tomate
Talo de cenoura
½ tomate
1 dente de alho amassado
1colher de azeite

MODO DE PREPARO
Para o recheio, cozinhe o peito de frango até ficar macio;
reserve uma xícara de chá de caldo do cozimento. Desfie
o frango e retire toda cartilagem. Em seguida, faça
um refogado com os demais ingredientes do recheio,
colocando o milho verde e as ervilhas por último. Adicione
o frango e o caldo; misture e deixe cozinhar até quase
secar. Para fazer a massa, bata o leite, o óleo e os ovos
no liquidificador. Em velocidade baixa, junte aos poucos
a farinha, coloque sal e, por último, o fermento. Despeje
metade da massa numa forma refratária e untada
com manteiga; coloque o recheio por cima; cubra com
o restante de massa e o queijo ralado. Leve ao forno já
aquecido em 180ºC e observe a massa até dourar.
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MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O frango é proteína

magra e nosso corpo precisa de proteínas nas
principais refeições diárias.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O arroz é um alimento rico
em carboidratos, mas também tem proteínas,
vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Por isso, é
uma importante fonte de energia para o nosso corpo.

Histórias & Receitas 2015

Para o recheio, frite o alho, acrescente as folhas de
cenoura, mexa e adicione sal a gosto; desligue o fogo,
tampe a panela e reserve. Coloque todos os ingredientes
da massa no liquidificador, menos o fermento em pó. Bata
até a massa ficar homogênea, acrescente o fermento e
bata mais pouco ou misture com uma colher. Unte com
margarina uma assadeira para pizza (pequena) e enfarinhe.
Coloque a massa e leve para assar em forno pré-aquecido
por 15 minutos. Retire do forno, espalhe o molho de
tomate, o presunto, a muçarela, o refogado das folhas de
cenoura bem no centro e enfeite com fatias de tomate.
Salpique orégano e leve ao forno por mais 10 minutos.
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Bolo Gelado de Beterraba

Nhoque de Batata Doce

Aluna: Micheli F. Gomes
Professoras: Viviani Cansian e Claudineia Peres Bertaglia

Aluno: Gilberto Fernandes Alves Netto
Professora: Claridete Coelho Augusto Molin

Escola Estadual Hans Wirth
Salmourão

Escola Estadual Ministro Oscar Pedrosa Horta
Santa Mercedes

Esse bolo é receita da minha avó. Um certo dia, ela resolveu inventar um bolo bem nutritivo
e saboroso usando a beterraba. Ficou
tão bom que virou tradição na família,
passando de geração a geração.

Minha mãe, Silvia de Matos Fernandes, faz essa receita que aprendeu com minha avó.
No sítio, minha avó, Maria Aparecida, incrementava suas receitas para não serem tão
repetitivas. Havia uma receita de nhoque que ela sempre fazia. Já cansada de sempre fazer
a mesma coisa, resolveu trocar a batata convencional pela batata doce. Hoje, minha mãe
faz este nhoque em casa. Com muito orgulho, minha mãe compartilha essa receita com a
próxima geração.

Receita

INGREDIENTES
Massa:
4 ovos
½ xícara (chá) de óleo
1 beterraba média picada (ou ralada) e sem casca
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Margarina e farinha de trigo para untar a forma

INGREDIENTES

Calda:
1 caixa de gelatina em pó sabor cereja
½ xícara (chá) de água fervente
1 lata de leite condensado light
1 lata de creme de leite light

1 kg de batata doce cozida, espremida e bem fria
1 colher bem cheia de manteiga
1 ovo

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Para a massa, bata na batedeira (ou liquidificador) o óleo,
os ovos, a beterraba e o açúcar, até ficar consistente;
transfira para uma vasilha e adicione a farinha de trigo e
o fermento, misturando delicadamente com uma colher.
Despeje na forma untada e enfarinhada e leve ao forno préaquecido a 180ºC, por 30 minutos ou até assar e dourar.
Para a calda, dissolva a gelatina na água fervente e coloque
no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite;
bata até ficar cremoso. Retire o bolo do forno, deixe esfriar,
desenforme e regue com a calda. Leve à geladeira por 4
horas, corte em pedaços e sirva gelado.

Misture tudo com uma colher, acrescentando maisena
até dar o ponto de enrolar. Coloque água para ferver com
um fio de óleo e sal. Faça as tiras com a massa, corte com
a faca e cozinhe aos poucos. Quando a massa começar a
subir para a superfície da água, é hora de tirar. Coloque
em um refratário ou assadeira; por cima, adicione molho à
bolonhesa e queijo ralado.
Dicas Nutricionais: A beterraba é um vegetal
rico em açúcar e ferro, atuando no combate à
anemia, aos problemas do fígado e do baço, e prisão de ventre.
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Dicas Nutricionais: Entre os principais
benefícios da batata doce está o fornecimento
de energia por meio de carboidratos saudáveis, sem
elevar muito o açúcar no sangue. Por isso, é uma
excelente opção para quem faz exercícios físicos e em
pequenas quantidades, para quem está fazendo dieta.
Histórias & Receitas 2015
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Torta de Espinafre com Brócolis

Salada de Frutas
Universitária: Brenda Ribas Aluno: Valmir
Professora: Elsa Fernandes Amador

Aluno: Luan dos Santos Cerali
Professora: Gabriela Trivizoli Pereira

Ribas

Escola Estadual Tupi Paulista
Tupi Paulista

Escola Estadual Professor Salvador Santos de Moura
São João do Pau D’alho

Minha avó criou esta receita porque seus filhos não gostavam de espinafre e nem de brócolis.
Com esta torta, eles provaram, gostaram e sempre pediam para ela fazer. A receita está
passando de geração em geração.
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Todas as tardes, minha avó, Maria de Lourdes Rocha, fazia essa receita para mim;
principalmente em dias quentes. É a melhor sobremesa que eu já comi, pois além de ser
muito bem feita, a avó acrescentava um toque especial: muito amor.

Receita

INGREDIENTES
Massa:
¼ de água (copo)
1 ovo inteiro
3 colheres de margarina
1 colher (sopa) de óleo
1 pitada de sal
1 pitada de fermento em pó
2 xícaras (chá) de farinha de trigo

INGREDIENTES
3 bananas
2 maças
3 laranjas
2 peras
½ mamão
2 kiwis
1 cacho de uvas
1 bandeja de morangos

Recheio:
1/2 maço grande de espinafre e de brócolis cozidos no
vapor
1 lata de creme de leite sem soro
200g de queijo prato passado no rolo grosso
1 ovo inteiro
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Prepare a massa, abra com os dedos e leve para assar por
cerca de quinze minutos. Despeje o recheio sobre a massa
e leve ao forno por mais 20 minutos.

Pique todas as frutas e coloque em um recipiente.
Acrescente o suco das laranjas e mexa. Pode colocar mais
frutas, use a sua imaginação. Folhas de hortelã, se desejar,
dão um toque refrescante.

Dicas Nutricionais: O espinafre é um vegetal
muito rico nutricionalmente. Possui grande
quantidade de ferro, que é muito importante para o nosso
organismo, especialmente para quem tem anemia.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: As frutas são ricas em
fibras, vitaminas, antioxidantes, fonte de potássio
e polifenóis. Além de serem super saborosas, é claro!

Histórias & Receitas 2015
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Lanche Natural
Aluna: Aline Pereira Pessoa de Araújo
Vice-Diretora: Sueli Aparecida Boldrin

Escola Estadual Gemma Vasconcellos Camargo Capello
Americana
Como é do conhecimento de muitos, a Semana Santa é um período em que diversos povos
se resguardam e praticam certos rituais como não comer carne, não beber e não cortar os
cabelos, entre outros costumes. Nessa
época, a minha avó fazia sanduíches
naturais com legumes.

INGREDIENTES
3 cenouras médias raladas
1 cebola pequena
2 dentes de alho
100g de azeitonas
1 lata de ervilha
cheiro verde à vontade
orégano
sal a gosto
2 pacotes de pão de forma
papel alumínio
margarina

MODO DE PREPARO
Recheio:
Em uma panela, deixe murchar a cebola e o alho e em
seguida acrescente as cenouras e refogue junto, até
amolecê-las um pouquinho. Desligue o fogo e acrescente
o restante dos ingredientes. Mantenha a panela fechada
até esfriar o conteúdo.

Dicas Nutricionais: A cenoura é um alimento
com poucas calorias, rico em água, sem
gorduras e com uma boa quantidade de fibras. Quando
consumida crua, ajuda na redução do colesterol, equilibra
as bactérias da boca e protege os dentes das cáries.

Histórias & Receitas 2015

Lanche:
Corte as cascas que envolvem as fatias do pão e corte
também o papel alumínio, de forma que envolva as fatias
do pão. Unte com margarina um dos lados das fatias do
pão. Coloque as fatias em cima do papel alumínio, com a
parte untada para baixo; ponha o recheio (que já esfriou),
cobrindo a metade da fatia do pão e enrole tudo junto. Leve
os rolinhos na geladeira por aproximadamente 2 horas.
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Salada de Quinoa

Smoothie de Frutas Vermelhas

Aluna: Jessica Belinda Quispe Tarqui
Professor: Edson Carlos Rufino Vice-Diretora: Sirlene Garcia de Paula

Aluna: Maria Fernanda Castelo Rocha
Professoras: Susimari Valéria Bussola e Maria Conceição de Souza Machado

Escola Estadual Maestro Germano Benencase
Americana

Escola Estadual Martinho Rubens Belluco
Americana

A quinoa é cultivada há séculos nos Andes. Hoje amplamente exportada, é um dos alimentos
mais saudáveis e completos, que se pode comer com arroz, biscoitos, saladas, bolos, etc... Este
superalimento passou de geração em geração na minha família.

Eu conheci essa receita em sites da internet, decidi fazê-la em casa para experimentar e
gostei muito. É uma receita de milk shake, só que mais saudável.Nessa época, a minha avó
fazia sanduíches naturais com legumes.

Receita

INGREDIENTES
1 e ½ xícara de frutas vermelhas
1 copo de iogurte natural
1 copo de leite desnatado

MODO DE PREPARO
Recheio:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Adoce
como preferir, sirva e consuma na hora.

INGREDIENTES
1 xícara de quinoa
Folhas frescas de manjericão
Azeitonas pretas
Vinagre balsâmico
Sal a gosto
Azeite de oliva

Lanche:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Adoce
como preferir, sirva e consuma na hora.

MODO DE PREPARO
Coloque ½ litro de água na panela e deixe a quinoa
cozinhar por 30 minutos. Após escorrer, coloque em um
recipiente e deixe resfriar. Por último, coloque os outros
ingredientes e misture bem. Acrescente sal a gosto.

Dicas Nutricionais: É um alimento rico em
proteínas e fibras.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Contém: Vitaminas A, C,
B12, B6, ferro e cálcio..

Histórias & Receitas 2015
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Sanduíche Natural

Bolo de Aveia com Banana

Aluna: Isabela Souza
Professora: Luciana de Carvalho Freitas Vice-Diretora: Elaine A. Martins de Souza

Aluno: João Vitor Viana
Professora: Lúcia Ferreira da Silva Vice-Diretora: Luciana Regina Faria

Escola Estadual Monsenhor Henrique Nicopelli
Americana

Escola Estadual Prefeito Antonio Zanaga
Americana

O sanduíche era apenas uma opção, uma vez na semana e à tarde. Por ser fácil de fazer e
natural, hoje passou a ser apreciado como
uma refeição completa, incrementando o
recheio com verduras e legumes.

Decidi escolher essa receita por ser rápida e saudável. A minha mãe que faz e é uma receita
muito gostosa e nutritiva. Pensando no
bem estar da nossa família e no momento
em que nos reunimos para comer o bolo,
gostaria que essa receita passasse, além da
minha mãe, para a nossa descendência,
com muita saúde e carinho.

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de açúcar refinado
2 e ½ xicaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de aveia de flocos finos
3 colheres (sopa) de semente de linhaça
2 colheres (sopa) rasas de fermento em pó
¾ de xícaras (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite desnatado
3 ovos (ou 4 claras)
2 ou 3 bananas nanicas maduras ou bananas prata
Açúcar e canela para polvilhar

INGREDIENTES
1 pacote de pão integral fatiado
200g de presunto
200g de queijo muçarela
2 tomates cortados em rodelas finas
10 folhas de alface lavadas
1 pote pequeno de maionese
2 cenouras médias raladas
1 pacote de batata palha
Sal a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Misture a cenoura ralada, a maionese e o sal a gosto num
recipiente até ficar homogêneo. Reserve. Numa fôrma à
parte, prepare os sanduíches do seguinte modo: passe a
mistura nas fatias de pão, coloque em seguida o queijo,
o presunto, a alface, o tomate e o orégano. Decore com
batata palha e sirva a seguir.
Rendimento: 10 porções
Tempo de Preparo: 30 minutos

Dicas Nutricionais: Para obter uma
alimentação saudável, varie o consumo de
verduras e legumes. Esses alimentos são fontes de
vitaminas e minerais que ajudam na prevenção de
doenças e melhoram a resistência do organismo.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Poderíamos substituir o
açúcar refinado pelo mascavo. E acrescentar à
receita maçã e canela em pó.

Histórias & Receitas 2015

Em uma vasilha, peneire o açúcar e a farinha de trigo.
Acrescente aveia e misture. Reserve. No liquidificador,
coloque os ovos e ligue. Acrescente o leite, as sementes
de linhaça e as bananas. Bata um pouco mais, depois
misture na vasilha com os ingredientes secos até formar
uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento,
misturando sem bater. Coloque em tabuleiro médio, untado
e polvilhado. Polvilhe a massa com canela em pó e açúcar.
Asse em forno médio, pré-aquecido.
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Bolo de Maçã

Molho de Iogurte Natural
Aluna: Maria Clara de Carvalho
Professoras: Fabiana Lima Braga Nóbrega e Claudia Aparecida de B. Barboza Vice-Diretora: Roseli Penha

Escola Estadual Professor João Solidário Pedroso
Americana

Eu nunca havia provado este molho, mas quando a minha avó fez para eu experimentar,
gostei bastante porque eu gosto de tudo quanto é comida. Além disso, é muito fácil de fazer.

Americana 49

Aluna:

Laura Carvalhaes

Professoras: Meire Grassman Guido Estigaribia e Marisa Marques Barba P. Campos Vice-Diretora: Carmem Lucia Scaravatti Zibordi
Estagiária: Patricia Cristina Carvalho

Escola Estadual Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho
Americana

Esta receita vem sendo passada de avó
para mãe e de mãe para neta. É uma
receita muito especial e muito saborosa.

INGREDIENTES
4 maçãs pequenas descascadas
4 ovos
1 copo de óleo
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
1 colher de fermento em pó

INGREDIENTES
1 copo de iogurte natural
1 colher (sopa) de hortelã picada
1 colher (sopa) de suco de limão
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
Sal a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Bata as cascas da maçã com os ovos e o óleo no
liquidificador. Coloque em uma tigela o açúcar, a farinha e
a maçã cortada em quadradinhos; despeje os ingredientes
do liquidificador, junto com o fermento em pó. Misture tudo
e leve ao fogo médio por mais ou menos 30 minutos.

Bata todos os ingredientes no liquidificador.

Dicas Nutricionais: O limão é rico em
vitaminas B1,B2 e B3 e é recomendado na
prevenção de doenças do sistema nervoso. Já a hortelã
é rico em vitaminas C, B e D, e minerais. Auxilia no
tratamento de tosses e resfriados.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A maçã diminui o
colesterol ruim e ajuda no controle da diabetes
porque tem baixo índice glicêmico. Além disso, pode-se
aproveitar a casca.

Histórias & Receitas 2015
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Milk Shake com Guaraná

Americana 51

Salada de Couve Flor com Folhas

Aluna: Daniela Belo Afonso
Vice-Diretora: Cecilia da Silva

Aluna: Bianca Vitória Ferreira Alves
Professora: Cleuzeli Mendes de Souza Pereira
Vice-Diretora: Solange Cristina Galdino

Escola Estadual Professor Marcelino Tombi
Americana

Escola Estadual Professora Delmira de Oliveira Lopes
Americana

Quando eu tinha 5 anos, fui passear no Maranhão. Quando lá chegamos, já era noite e a
minha tia me levou a um lugar que
servia milk shake feito com guaraná
da Amazônia. Eu adorei, é uma delícia!
Trouxemos a receita conosco.

Uma receita saudável, fácil, barata e rápida de fazer. Minha avó sempre fazia aos domingos.

Receita
INGREDIENTES
½ copo de água
2 colheres (sopa) de leite em pó
2 colheres (café) de guaraná da Amazônia
1 copo de sorvete, da sua preferência

INGREDIENTES
6 xícaras de alface cortada
6 xícaras de agrião
24 unidades de tomates cereja
24 unidades de ovos de codorna
6 xícaras de couve-flor cortada
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador a água, o sorvete, o leite em pó e
o xarope de guaraná. Enfeite um copo com cobertura de
sorvete da sua preferência, coloque o milk shake, enfeite
com bolacha e canudo. Se desejar, coloque castanhas
picadas e sirva.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: As propriedades
energéticas e tônicas do guaraná devem-se
principalmente às metil-xantinas presentes em suas
sementes, como a cafeína. Estes compostos possuem um
efeito pronunciado sobre o metabolismo, estimulando os
processos bioquímicos associados à musculatura e ao
sistema nervoso central.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Sem gordura, valor calórico
quase zero, somente os ovos de codornas.

Histórias & Receitas 2015

Cozinhe os ovos de codorna. Após cozidos, mergulheos em água fria para retirar a casca. Higienize as folhas,
conforme sua preferência. Disponha os ingredientes da
salada de couve-flor em um prato redondo. Sirva a salada
acompanhada de molho de iogurte, ou outro de sua
preferência.
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Mousse de Manga

Bolo Pão de Ló com Fubá

Aluna: Mariane dos Santos Costa
Professora: Natália da Silva Rodrigues Vice-Diretora: Andrea Helfenstein

Aluna: Karine Gomes dos Santos
Vice-Diretor: Willian de Souza Brigida

Escola Estadual Professora Dilecta Ceneviva Martinelli
Americana

Escola Estadual Professora Dorti Zambello Calil
Americana

Minha mãe me disse que foi minha avó que ensinou pra ela essa receita deliciosa. Todo
domingo, minha avó preparava essa mousse e todos adoravam. Hoje, é minha mãe quem
faz para todos lá em casa; e todos continuamos adorando.

Desde criança eu gostava quando minha mãe fazia um bolo de fubá. Ela me disse que também
sempre gostou deste bolo, quando minha avó
fazia. Então, eu também aprendi a fazê-lo.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 lata grande de polpa de manga
4 copos de iogurte natural
4 folhas de gelatina sem sabor

4 ovos ( claras em neve)
2 copos de açúcar
1 copo de farinha de trigo
1 copo de fubá
1 copo de óleo
1 copo de iogurte natural
1 colher de fermento em pó
1 colher ( chá) de erva doce.

MODO DE PREPARO
Dissolva a gelatina sem sabor em um prato. Em uma tigela,
junte a polpa de manga e o iogurte, mexendo rapidamente
( na escola, usamos o liquidificador). Por último, coloque a
gelatina já dissolvida e continue a bater. Leve à geladeira
por 2 horas.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Dicas Nutricionais: A polpa
da fruta já contém açúcar suficiente. Assim não
é necessário acrescentar açúcar.
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Dicas Nutricionais: Os ingredientes são de alto
valor nutritivo, servindo como um rico alimento
para quem os consome. O fubá é rico em vitaminas; os
ovos são ricos em proteínas; o iogurte é rico em cálcio,
fazendo bem para ossos, pele e cabelos.
Histórias & Receitas 2015

Bata as claras em neve, adicionando as gemas; continue
batendo até dobrar de volume. Em seguida, vá adicionando
o açúcar, o óleo, o iogurte natural e por fim, a farinha de
trigo com o fubá - juntos e peneirados. Continue batendo
até a massa ficar homogênea e adicione o fermento
mexendo delicadamente. Despeje em uma forma untada
com manteiga e farinha e leve ao fogo pré-aquecido. Asse
por mais ou menos 40 minutos em 180ºC. Se quiser, após
assado, polvilhe açúcar com canela em pó, já misturados.
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Lasanha de Abobrinha

Salada de Frutas

Aluna: Rafaela Buscarini Giroldo
Vice-Diretora: Maria Aparecida Santarosa

Aluna: Erika Yhesennyo Tapia Quispe
Professor de Ciências: Fabiano de Souza Santos Vice-Diretora: Gislayne Marita Matthiesen

Escola Estadual Professora Hylda Pardo de Oliveira
Americana

Escola Estadual Professora Idalina Grandin Mirandola
Americana

Minha mãe gosta muito de cozinhar e queria fazer uma lasanha mais saudável. Decidiu,
então, fazer uma lasanha com abobrinha.
Foi um sucesso: todos apreciaram e
aprovaram. Agora, ela me ensinou a
fazer essa receita. Nutritiva, deliciosa e
fácil de fazer.

Americana 55

A salada de frutas é muito tradicional na Bolívia; quase todos os bolivianos sabem como fazer.
A minha bisavó ensinou minha avó, que ensinou minha mãe e eu aprendi com ela a fazer essa
delícia. Ela é conhecida como “La Ensalada
de Frutas”, tem muitas proteínas e é muito
saudável.

INGREDIENTES
4 Bananas
4 Laranjas
4 Maçãs
1 Caixinha de Morango
1 Cacho de Uva
Açúcar
Limão
Água

INGREDIENTES
500 g de carne moída
300 g de muçarela
4 abobrinhas
1 cebola picada
1 tomate
2 sachês de molho de tomate
2 litros de água
Cheiro verde a gosto
Azeite para refogar
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Descasque as bananas, laranjas, maçãs e morangos.
Depois, pique as frutas em forma de quadradinhos
pequenos. Coloque tudo em uma travessa, acrescente as
uvas, a água e o açúcar. Esprema o limão por cima.

MODO DE PREPARO
Cozinhe por 10 minutos as abobrinhas fatiadas, em
camadas finas, em 2 litros de água. Retire do fogo e
reserve. Refogue a cebola no azeite, acrescente a carne
moída e depois adicione o tomate picado e o sal; deixe
o tomate murchar. Coloque os 2 sachês de molho de
tomate e o cheiro verde; desligue o fogo quando ferver.
Em um refratário, alterne camadas de molho, abobrinha e
muçarela, até preencher o recipiente. Leve ao forno médio
por 20 minutos.

Dicas Nutricionais: A abobrinha é um legume
rico em vitaminas do Complexo B, além das
fibras e nutrientes que contribuem para o equilíbrio da
saúde da pele, unhas e cabelos.
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Dicas Nutricionais: As frutas são ricas em
vitaminas, minerais e fibras. Elas melhoram
o funcionamento do intestino, melhoram o humor e
ajudam nas doenças.

Histórias & Receitas 2015
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Iogurte Caseiro

Salada Verde com Maracujá

Aluna: Adryelli F. da Silva
Professora: Rosimara Duarte de Lima de Almeida Vice-Diretora : Elizabeth Simione Crema

Aluna: Caroline A. Dorigo
Professora: Jennifher Bellan Vice-Diretora: Sheila Vido Lima

Escola Estadual Professora Maria do Carmo Augusti
Americana

Escola Estadual Professora Maria Frizzarin
Americana

Uma vez, quando eu era bem criança e morava no bairro Zanaga com a minha avó e o
restante da minha família, fiquei doente e com vontade de tomar iogurte. Minha mãe ficou
muito preocupada, pois já era noite e os mercados estavam fechados. Foi então que minha
avó falou dessa receita caseira de iogurte e nos ensinou a fazer.

Esta receita vem dos meus antepassados e, até hoje, é um sucesso nas mesas da nossa família.

INGREDIENTES
250 g de maionese feita com óleo e leite
1 unidade de maracujá
2 colheres ( sopa) de mel
½ maço de agrião
½ maço de alface americana
1 cenoura média ralada no ralador grosso
250 g de queijo prato
8 unidades de kani kama desfiadas

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, passe a polpa de maracujá pela peneira,
acrescente a maionese e o mel. Misture até ficar
homogênea e reserve. Em uma saladeira, coloque as
folhas de alface e o agrião. Distribua a cenoura, o queijo
e o kani. Sirva a salada acompanhada do molho. Se
desejar, acrescente tomate cereja.

INGREDIENTES
2 caixas de creme de leite
1 lata de leite condensado normal ou light
1 iogurte natural
1 pacotinho de suco sabor morango ou outro sabor de
sua preferência, sem açúcar

MODO DE PREPARO
Bater no liquidificador todos os ingredientes , colocar em
um recipiente na geladeira para gelar. Depois de pronto, é
só tomar.

Dicas Nutricionais: Por ser iogurte, possui
cálcio e vitaminas A e C.
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Dicas Nutricionais: O maracujá é uma fruta
rica em vitamina C, vitaminas do complexo
B, vitamina A, ferro, cálcio, fosforo e fibras. A casca
do maracujá , geralmente ignorada, é riquíssima em
propriedades nutricionais funcionais e antioxidantes,
como a pectina e vitaminas e minerais.
Histórias & Receitas 2015
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Suco Nutritivo

Iogurte Natural de Frutas
Alunos:
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Júlio César Gomes, Rafael Feliciano de Jesus e Stephany Aparecida Bueno
Professora: Solange Cristina Gazola Milan Vice Diretora: Elisiana B. Brígida

Aluna: Natasha de Souza Rizzo
Vice-Diretora: Maria Sueli Pereira de Souza

Escola Estadual Professora Neuza Maria Nazatto de Carvalho
Americana

Escola Estadual Professora Niomar Apparecida Mattos Gobbo Amaral Gurgel
Americana

Eu estava na aula de Ciências quando a professora Solange comentou sobre “O reino das
bactérias em nossas vidas”. Me lembrei de que minha avó sempre faz Iogurte com frutas. A
professora falou que a gente podia trazer uma receita e então trouxe a receita da minha avó,
que ela aprendeu em um programa de televisão. Sempre que minha família se reúne, minha
avó prepara sua receita de Iogurte de Frutas - que, além de ser uma delícia, é muito saudável.

Quando eu era criança, não conseguia me alimentar corretamente e ficava muito fraca.
Minha mãe fazia esse suco e eu melhorava em pouco tempo. Portanto, sempre que tenho
oportunidade, passo adiante essa informação.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 beterraba
1 cenoura
1 limão

1 litro de leite
1 colher (sopa) de leite em pó
1 pote (200g) de iogurte natural
Frutas de preferência
1 panela com tampa de 1,5l
1 termômetro

MODO DE PREPARO
Lave bem os ingredientes, corte a beterraba e a cenoura em
pedaços pequenos. Bata no liquidificador e em seguida coe.
Esprema meio limão, enfeite a jarra e sirva.

MODO DE PREPARO
Colocar 1 litro de leite na panela, dissolver 1 colher de leite
em pó e levar ao fogo para ferver. Após a fervura, espere
esfriar até a temperatura de 45ºC. Em seguida, dissolva
o iogurte e misture bem, tampe e deixe em repouso de um
dia para o outro. No dia seguinte, misturar as frutas de
preferência e servir.

Dicas Nutricionais: É um alimento rico em
cálcio e vitaminas.
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Dicas Nutricionais: O suco de cenoura e
beterraba fortalece o sistema imunológico e é
um excelente remédio caseiro, pois esses ingredientes são
ricos em betacaroteno e substâncias anticarcinogênicas,
proporcionando ainda uma sensação de frescor.
Histórias & Receitas 2015
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Pé de Moleque

Bolo de Banana com Aveia

Aluna: Giulia Pereira Fernandes
Vice-Diretor: Márcio Roberto Santana

Aluna: Gabriela Andrade
Professora: Regina Teresa Bochini

Escola Estadual Professora Olympia Barth de Oliveira
Americana

Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha
Americana

Esta receita é especialidade da minha avó. Lembro de quando era pequena: minha avó fazia
esse delicioso pé de moleque e eu lambia o resto que ficava na panela.

Lá em casa, quem prepara essa receita é sempre a minha avó, porque só ela sabe como deixar esse bolo tão
gostoso. Um dia, quando eu era pequena, minha avó fez o bolo e deixou na mesa para esfriar. Não resisti e peguei
um pedacinho para experimentar; depois, outro e outro e mais outro. Quando minha avó veio tirar o bolo da
forma, havia só um pequeno pedaço dele, pois eu havia comido quase tudo. Saí de fininho, mas quando meus
pais e minha avó olharam para mim, não consegui disfarçar: eu estava com as mãos e o rosto lambuzados de
bolo. Todos caíram na gargalhada. Agora, quando
minha avó faz esse bolo, ela o esconde para que eu
não coma sozinha.

INGREDIENTES
3 bananas
2 ovos
1 xícara de óleo
½ xícara de farinha de aveia
1 xícara de açúcar mascavo
½ xícara de castanha do Pará (triturada)
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara de uva passa
½ xícara de granola

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador as bananas, os ovos e o óleo. Continue
batendo e adicione a farinha de aveia, o açúcar mascavo e as
castanhas do Pará. Por fim, adicione o fermento em pó, nesse
ponto sem bater e só mexendo levemente. Incorpore as uvas
passas. Leve ao forno em forma untada por 35 minutos à
temperatura de 200ºC. Após assado, deixe esfriar; para
confeitar, acrescente a granola em cima do bolo.

INGREDIENTES
½ kg de amendoim
1 lata de leite condensado light
3 xícaras de açúcar refinado
1 colher de manteiga

MODO DE PREPARO
Coloque o amendoim na panela, junto com o açúcar e a
manteiga; mexa até o açúcar derreter. Depois, despeje o
leite condensado e mexa bem até desprender do fundo da
panela. Coloque no mármore ou em uma travessa; espere
por uma hora e depois corte em pedaços pequenos.

Dicas Nutricionais: O amendoim é um
alimento de excelente fonte de energia, rico em
vitaminas e minerais como zinco, cálcio, magnésio, ferro,
fósforo, vitamina E, aminoácidos e resveratrol. Estes
componentes reduzem o risco de várias doenças do
coração e derrames cardíacos, melhoram a saúde da pele
e previnem o estresse e a tensão.
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Dicas Nutricionais: A farinha de aveia é
rica em cálcio, ferro, proteínas, vitaminas,
carboidratos e fibras. Além disso, promove a diminuição da
absorção do colesterol total e LDL colesterol, contribuindo
para a manutenção em níveis adequados. O açúcar
mascavo é bem mais saudável e nutritivo.
Histórias & Receitas 2015
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Bolinho de Espinafre Assado

Carne Moída com Batatas

Aluna: Ester Batista Azalim
Professoras: Bruna Caroline Delfino David e Célia Caprara Vice-Diretora: Leonice Pereira Domingues Marcelino

Aluna: Izabella Maria Silva Santos
Professora: Fabiana Garcia Vice-Diretora: Sonia Maria dos Santos Strapasson

Escola Estadual Professora Sebastiana Paié Rodella
Americana

Escola Estadual Alexandre Bassora
Nova Odessa

Sempre que podia, minha avó comprava espinafre e fazia bolinhos fritos para a minha mãe e
o meu tio comerem. Era uma maneira de fazer com que as crianças comessem espinafre. Certo
dia, minha mãe resolveu fazer a mesma
receita, porém assada. E não é que deu
certo? Hoje em dia, só comemos bolinho
de espinafre dessa maneira: assado.

Sempre que minha mãe faz essa receita, ela se lembra de sua avó Angelina, de quem sempre fala com muito
carinho. Eu ficaria muito feliz em tê-la conhecido, mas infelizmente minha bisavó morreu sete meses antes do meu
nascimento. Essa receita é muito simples e traz recordações da infância da minha mãe. Ela me conta que quando ia
passear na casa de sua avó, já sabia que ia comer a famosa carne moída com batatas, feita no fogão de lenha. Até
hoje, ninguém consegue reproduzir aquele sabor. Minha mãe diz que é porque era feito com amor de avó; por isso,
era tão especial. Já se passaram onze anos desde que
minha bisavó partiu, mas será sempre lembrada por
sua simplicidade, amor e dedicação em tudo o que
fazia. Essa é minha receita de família.

INGREDIENTES
2 maços de espinafre
2 ovos
1 cebola grande picada
4 dentes de alho
1 xícara de cheiro verde
1 colher (sopa) de óleo
Sal a gosto
Farinha de trigo, até dar o ponto
Azeite a gosto

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

1 kg de carne moída
5 batatas grandes
1 folha de louro
3 dentes de alho amassados
1 cebola
1 colher de chá de cúrcuma
2 colheres de óleo
1 litro de água fervente
Sal e pimenta a gosto

Lave o espinafre - usando o máximo possível de talos - e
pique bem fininho. Em uma tigela, misture bem o espinafre,
os ovos, a cebola, o alho, o cheiro- verde, o sal e o óleo.
Adicione a farinha aos poucos, mexendo com as mãos
até formar uma massa meio grossa. Em uma forma
untada, coloque colheradas da massa e leve ao forno por
aproximadamente 25 minutos. Retire do forno, deixe
esfriar um pouco e jogue azeite por cima.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O espinafre é um vegetal
rico em ferro, fósforo, cálcio, vitaminas do
complexo B e vitamina A. Ele ajuda a manter a pele saudável,
auxilia no desenvolvimento de ossos e dentes, previne
anemia e queda de cabelo. Além disso, combate a fadiga.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A batata é rica em
carboidratos e amido, que fornecem cerca de 80
calorias por 100 g de consumo.

Histórias & Receitas 2015

Numa panela de pressão, coloque as 2 colheres de óleo e o alho
amassado. Deixe dourar e acrescente a cebola. Em seguida,
acrescente a carne e a cúrcuma, mexendo até que a carne
fique bem refogada. Assim que estiver no ponto desejado,
adicione as batatas e continue refogando por mais alguns
minutos. Então, acrescente a água fervente e a folha de louro,
o sal e a pimenta; tampe a panela e assim que pegar pressão,
deixe por 15 minutos. Depois, é só servir com arroz.

64 Americana

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Pão da Vovó Josefa

Pizza da Amizade

Aluna: Giovanna Dantas Kromenberger Vieira
Professora: Eunice Margarida Arruda Vice-Diretora: Sandra Mariza Ladeia

Aluna: Cristina Padovan
Professoras: Cacilda Omodei e Simone Cristina dos Santos Vice-Diretora: Rosangela dos Santos

Escola Estadual Doutor Joaquim Rodrigues Azenha
Nova Odessa

Escola Estadual Geraldo de Oliveira
Nova Odessa

Esta receita pertenceu à minha bisavó e
foi passada para a minha avó. Momentos
prazerosos
passei ao ajudá-la na
moldagem dos pães e na partilha com os
familiares.
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Nós, alunos do 3º ano A da E.E. Geraldo de Oliveira, estudamos juntos há quase dois anos e
decidimos fazer a ‘Pizza da Amizade’ para marcar este momento em que cada fatia representa
uma amizade duradoura. Enfim, ‘Comer bem e ser feliz’ é o nosso lema!

INGREDIENTES
2 copos tipo requeijão de leite normal ou light
1 copo de óleo
2 ovos
2 colheres de açúcar
1 colher (café) de sal
50 g de fermento biológico
1 kg de farinha

INGREDIENTES
1 disco de pizza de farinha integral
molho de tomate
ervilha
milho
palmito
azeitona

MODO DE PREPARO
Aqueça o leite para que fique morno; em seguida, dissolva
o fermento no açúcar. Acrescente o leite, os ovos e o óleo;
misture bem até formar uma só consistência. Coloque a
farinha até dar ponto para amassar com as mãos. Sove
bem e deixe descansar de 20 a 30 minutos. Estique a
massa e molde os pães. Faça uma bolinha com a massa e
coloque em um copo com água; quando a bolinha subir já
pode colocar os pães para assar.

MODO DE PREPARO
Coloque o molho de tomate sobre a massa da pizza e
acrescente os outros ingredientes. Leve ao forno préaquecido por 15 minutos.

Dicas Nutricionais: Rico em carboidratos,
proteínas e sais minerais.
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Dicas Nutricionais: Nessa receita encontramos
carboidratos, cereais e proteínas que são fonte
de energia e fibras para o nosso organismo.

Histórias & Receitas 2015
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Cookies de Aveia Light

Pizza de Espinafre

Aluna: Jéssica Luma de Oliveira Camargo
Professor: Gilberto Aleixo de Sandes Vice-diretor: Sandra Kanagusku

Aluno: Héricson Paulo Bueno dos Santos
Professora: Vânia Mara de Oliveira Tegon Vice-diretora: Noêmia de Lourdes Bernardino Oliveira

Escola Estadual Professora Alcheste de Godoy Andia
Santa Bárbara D’Oeste

Escola Estadual Dirceu Dias Carneiro
Santa Bárbara d’Oeste

Além de ser aluna da escola, sou também voluntária da Escola da Família. Todos os finais de semana, desenvolvo
os projetos Café da Manhã e Chá da Tarde. Para desenvolver estes projetos, pensamos na ‘Comfort Food’, que é um
tipo de comida que mexe com as memórias e traz
a sensação de bem-estar, mas sempre numa versão
saudável. Assim, nosso objetivo foi articular a semana
letiva com o projeto ‘Viver com saúde’ e desenvolver
atividades a respeito da alimentação que preza por
ingredientes saudáveis e apresenta pratos simples e
gostosos, que remetem a boas lembranças.

Eu precisava comer verduras e legumes,
especialmente alimentos ricos em ferro.
Porém, não gostava muito. Dessa forma,
minha mãe desenvolveu essa receita para
que eu pudesse comer esses alimentos, já
que o que gosto mesmo é de pizza.

INGREDIENTES
1 xícara de aveia em flocos
1 xícara de açúcar mascavo
½ colher (sopa) de canela em pó
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento
4 colheres (sopa) de margarina light
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INGREDIENTES
24 folhas de espinafre
2 ovos
1 copo (americano) de água
1 sachê de fermento biológico
3 colheres (sopa) de açúcar
½ colher (sobremesa) de sal
1 kg de farinha de trigo
½ copo (americano) de óleo de girassol ou canola
200g de ricota
100g de muçarela em fatias
1 xícara (chá) de proteína texturizada de soja
1 cebola média picadinha
2 dentes de alho
2 colheres (sopa) de azeite
4 tomates
1 lata de ervilhas
1 lata de milho verde
Orégano e temperos a gosto

MODO DE PREPARO
Para a massa, bata as folhas de espinafre no copo d’água, passe
na peneira e aqueça até ficar morna (aproximadamente 42ºC).
Acrescente os demais ingredientes e amasse tudo até a
massa desgrudar das mãos. Deixe descansar por 30 minutos.
Para o recheio, refogue o alho e a cebola, acrescente os tomates
picados, os temperos e a água. Deixe ferver por 10 minutos e
coloque a proteína texturizada de soja, deixando ferver por mais
10 minutos. Desligue o fogo e acrescente o milho e a ervilha.
Faça as pizzas, lembrando-se de colocar ricota nas bordas.
Deixe assar por 20 minutos em forno médio (180ºC). Retire do
forno, coloque o recheio da seguinte forma: 1ª camada – Molho
da proteína texturizada de soja; 2ª camada – Ricota espalhada
por toda a pizza; 3ª camada - cubra com fatias de muçarela e
leve novamente ao forno por mais 15 minutos. Sirva quente.

MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes na ordem descrita, até
obter uma massa mole e pastosa. Em uma assadeira
retangular, faça montinhos pequenos com a ajuda de
2 colheres, deixando espaço entre eles. Asse por 15
minutos em forno pré-aquecido a 180ºC ou até que
dourem levemente.

Dicas Nutricionais: A aveia ajuda no bom
funcionamento intestinal, na redução dos
níveis de colesterol, no controle da glicemia e na maior
sensação de saciedade. Sem nenhum aditivo químico,
o açúcar mascavo é rico em nutrientes e vitaminas. A
canela ajuda na digestão, no controle do diabetes e do
colesterol, além de diminuir a fadiga.
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Dicas Nutricionais: O espinafre é rico em
betacaroteno, vitaminas A, C, E e do complexo
B, além de minerais diversos. Ajuda na formação dos
dentes, ossos, construção muscular, manutenção da visão,
fortalecimento das gengivas, na coagulação e no bom
funcionamento imunológico. É antioxidante e atua na
coordenação motora.
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Suco de Maracujá com Manga

Tomate Recheado

Aluno: Wellington Rodrigues de Jesus
Professora: Ana Maria Kuhl Matarazzo Vice-Diretora: Regina de Souza Arruda

Aluna: Débora Verônica Camargo de Castro
Professora: Rosemeire Aparecida da Silva Vice-Diretora: Sirlane Aparecida Ferreira Moreno

Escola Estadual Fioravante Luiz Angolini
Santa Bárbara D’Oeste

Escola Estadual Jadyr Guimarães Castro
Santa Bárbara d’Oeste

Após assistir, na escola, uma palestra da nutricionista sobre refrigerantes, cheguei em casa
e pedi para minha mãe um suco saudável. Ela colheu no pomar um maracujá, bateu com
uma manga sem açúcar e me deu. Ficou uma delícia, com sabor e consistência de mousse
de maracujá. Na época de manga, minha mãe sempre faz este suco. Com isso, ela conseguiu
reduzir o consumo de refrigerante em nossa casa.
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Quando minha mãe era criança, a minha avó cultivava tomates e fazia receitas maravilhosas.
Um dia ela resolveu fazer uma receita diferente, o ‘tomate recheado’. Ficou uma delícia; ela
passou a fazer em todos os Natais e em algumas outras datas especiais. Depois que a minha
mãe cresceu, a minha avó passou a receita pra ela e agora a minha mãe passou para mim,
que estou passando para vocês, com
muito orgulho. Esse prato vai enchê-los de
sabor e alegria!

INGREDIENTES
1 tomate médio
1 colher(sopa) de cebola picada
1 dente de alho amassado
2 colheres (sopa) de peito de frango cozido desfiado
1 colher de champignon fatiado
1 colher (sopa) de requeijão light
Spray de azeite
Sal a gosto
Pimenta a gosto

INGREDIENTES
1 Litro de água
1 Maracujá
1 Manga

MODO DE PREPARO
Pegue o tomate e corte a tampa de cima, retirando todas
as sementes. Reserve. Em uma panela, doure o alho e a cebola
com spray de azeite. Em seguida, junte o champignon e o frango
desfiado. Tempere com sal e pimenta. Por último, acrescente
o requeijão light. Recheie o tomate com a mistura e leve-o ao
forno aquecido por cerca de 10 minutos. Sirva em seguida.

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o maracujá coado, junto com a água,
e depois acrescente a manga. Daí, é só servir.

Dicas Nutricionais: A manga tem um bom
teor de carboidratos, betacarotenos, vitaminas
A e C, ferro, fósforo, cálcio, potássio, zinco e magnésio. Tem
propriedades diuréticas e expectorantes e também ajuda
a combater a acidez estomacal. O maracujá, por sua vez, é
uma fruta rica em vitamina C, vitaminas do complexo B,
vitamina A, ferro, cálcio, fósforo e fibras.
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Dicas Nutricionais: Nessa receita encontramos
carboidratos, cereais e proteínas que são fonte
de energia e fibras para o nosso organismo.
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Doce de Casca de Melancia

Salada de Fruta

Alunas: Lívia Zampieri Siqueira e Victória Jandira de Oliveira
Professoras: Maria de Fátima de Freitas Menezes e Sílvia Moreira Ramos

Aluna: Beatriz Gonçaves dos Santos
Professoras: Juliana Cristina O. Forti e Aline Patrícia Piato Vice-Diretora: Solange Gomes Teixeira de Oliveira

Escola Estadual Maria Guilhermina Lopes Fagundes
Santa Bárbara D’Oeste

Escola Estadual Odair de Oliveira Segamarchi
Santa Bárbara d’Oeste

Essa receita era da minha avó, que gostava de aproveitar a casca da melancia. Minha mãe
aprendeu com ela e continua passando adiante o valor do não desperdício. Esse doce é
feito com a parte branca da casca da melancia, aquela que, geralmente, a gente joga fora.
Receitinhas de reaproveitamento são sempre bem-vindas: é tanta comida boa que vai para
o lixo todo dia! Precisamos aprender a utilizar melhor os alimentos.

Sempre morei no sítio, onde havia um pomar que produzia grande quantidade de frutas. Para
ajudar na nossa alimentação, minha mãe fazia uma salada de frutas muito gostosa e que
sempre foi especial para mim. A calda era
feita com manga batida no liquidificador,
que era acrescida de creme de leite light e
misturada às frutas.

INGREDIENTES

4 xícaras (chá) de casca de melancia picada,
sem a parte verde
2 e 1/2 xícaras (chá) de açúcar
3/4 de xícara (chá) de água
10 cravos da índia

6 bananas
1 abacaxi
2 caixinhas de morango
1 mamão
5 maçãs
6 laranjas
6 mangas
1 kg de uva
6 peras

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Retire a parte verde da casca e pique o restante em
cubinhos. Leve ao fogo a água, o açúcar e os cravos. Assim
que o açúcar derreter, coloque os pedaços de melancia.
Mantenha no fogo baixo, mexendo de vez em quando até
os pedaços de melancia ficarem transparentes. Depois de
frio, guarde em pote fechado na geladeira.

Lave bem as frutas e pique em pedaços pequenos. Coloque
todas as frutas picadas em uma vasilha; em seguida, bata
2 mangas (sem fio) e uma caixinha de creme de leite light no
liquidificador. Misture a calda à frutas na vasilha e sirva.

INGREDIENTES

Dicas Nutricionais: A melancia é uma fruta
maravilhosa no fornecimento de fortificantes
ao corpo humano. Além de excelente para hidratar
nosso organismo, ela possui pouca caloria e é rica em
vitaminas A, C e complexo B. Sua casca contém potássio,
zinco, iodo, ácidos nucleicos e enzimas que ajudam o
organismo a trabalhar melhor.
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Dicas Nutricionais: A salada de frutas é
saudável, porém um pouco calórica. O ideal é
fazer atividades físicas, comer 2 ou 3 frutas diferentes ao
dia e tomar água, para ter uma vida saudável.
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Vitamina com Aveia e Frutas

Bolinho de Chuva com Aveia

Aluno: Murilo de Godói Caldeiras da Silva
Professora: Maria Irene de Assis Sáes Vice-Diretora: Maria do Carmo Fraga Cardoso

Aluno: Rafael Jonas Mombelli Franco
Professor: Noêmia Vasti Cardozo Semenzatto

Escola Estadual Professor Attílio Dextro
Santa Bárbara D’Oeste

Escola Estadual Professor José Domingues Rodrigues
Santa Bárbara d’Oeste

Vitamina feita em casa, com frutas frescas, é sempre uma delícia. E essa é a receita favorita
da minha mãe quando a gente quer tomar vitamina.

Quando minha mãe e seus irmãos eram crianças, gostavam muito de passar o final de
semana ou as férias no sítio. Depois de brincarem bastante, dava aquela fome. Então, a avó
dela fazia bolinhos de chuva para todos comerem. A minha avó e a minha mãe também
fazem bolinhos de chuva para mim e acrescentam aveia, o que os deixa mais deliciosos.
Como é gostoso comer bolinhos de chuva
no lanchinho da tarde, não é?

INGREDIENTES
2 ovos
3 colheres de açúcar
1 xícara (chá) de leite
1 xícara de aveia em flocos
1 colher de fermento em pó
Farinha de trigo até dar o ponto
Açúcar e canela para polvilhar

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de leite
3 colheres (sopa) de aveia
1 banana prata
½ mamão papaia
3 ameixas pretas secas
1 colher (sopa) de mel

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Descasque a banana e o mamão, pique as ameixas e bata
tudo no liquidificador, junto com os demais ingredientes.
Sirva a seguir.

Dicas Nutricionais: È rica em vitaminas, proteínas,
cálcio, fibras, sais minerais e ácido fólico.
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Dicas Nutricionais: A aveia é um cereal rico
em fibras e proteínas e naturalmente fonte
de vitaminas, principalmente do complexo B1. O maior
destaque da aveia são as fibras, que possuem várias
funções para o organismo.
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Misture todos os ingredientes até a massa ficar não muito
mole nem muito dura. Deixe aquecer uma panela com
bastante óleo para que os bolinhos possam boiar. Quando
estiver bem quente, comece a colocar colheradas de massa
e abaixe o fogo para não ficar crú por dentro. Coloque os
bolinhos sobre papel absorvente e depois passe-os na
canela com açúcar.
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Hambúrguer de Berinjela

Manjar de Beterraba

Aluno: Leoppoldo Jardel Madono de Castro
Professores: Edilaine Aurelia Baricalla e Paulo Henrique Bichoffe Vice-Diretora: Regiane Beluco

Aluna: Noemia Camargo
Vice-Diretor: Wilson Da Silveira

Escola Estadual Professora Benedicta Aranha de Oliveira Lino
Santa Bárbara D’Oeste

Escola Estadual Professora Heloiza Therezinha Murbach Lacava
Santa Bárbara D’Oeste

Desde pequeno, minha mãe preferiu me dar uma educação alimentar saudável e diferenciada.
Com o tempo, me acostumei e também me interessei pela cozinha; aos seis anos, aprendi a
cozinhar. Foi baseado na minha infância que passei a fazer receitas como essa, que minha mãe
fazia e eu acabei adaptando ao meu jeito.

Americana 75

Quando mais jovem, a mãe de Noemia tinha sérios problemas de anemia. Sua avó, que morava no sitio
e vivia de plantio, não deixava de ter sempre alguns pés de beterraba. Mas como a mãe de Noemia não
gostava de comer beterraba, sua mãe inventou o Manjar de Beterraba, que a filha comia por achar a cor
muito bonita. Assim, nos finais de semana, a avó
Nereide sempre fazia aquela sobremesa, o que
acabou curando a anemia profunda da mãe de
Noemia. Dessa maneira, aprendendo a receita,
Noemia também foi apresentada ao manjar.

INGREDIENTES
Hambúrguer:
1 berinjela média, cortada em cubos pequenos
1 colher (sopa) de azeite extravirgem de oliva
¼ copo de água quente
2 colheres (sopa) de polvilho azedo
1 colher (sopa) de farinha de arroz
1 colher (café) de orégano
1 pitada de noz-moscada ralada
Cebolinha e salsinha a gosto

INGREDIENTES
1 litro de leite
4 colheres (sopa) de amido de milho
4 xícaras (café) de açúcar
1 beterraba grande

Molho de Tomate:
12 tomates
3 dentes de alho
azeite, cebola e sal a gosto

MODO DE PREPARO
Cozinhar a beterraba com uma quantidade boa de água,
necessária para misturar no preparo. Em seguida, pegue
todos os ingredientes e junte com a beterraba já cozida
mais a água que sobrou. Bata tudo no liquidificador e depois
coloque em um recipiente no fogo. Depois de fervido, despeje
em outro recipiente. Aguarde algumas horas e sirva.

MODO DE PREPARO
Cozinhe a berinjela com água por 10 minutos ou até ficar
macia. Escorra, transfira para um recipiente e coloque
o polvilho. Mexa bem e acrescente a farinha de arroz, a
cebolinha, uma pitada de noz moscada ralada e orégano.
A massa deve ficar bastante úmida; porém, se houver
necessidade, coloque um pouco mais de farinha de arroz para
ajudar a moldar. Modele e ponha para assar em fôrma untada
por 15 minutos. Ao retirar do forno, acrescente uma colher
de azeite de oliva. Leve outra vez ao forno por 15 minutos.
Para o molho de tomate, bata todos os ingredientes no
liquidificador e refogue até apurar em fogo brando.

Dicas Nutricionais: A berinjela contribui para
baixar os níveis do mau colesterol e reduz as taxas de
triglicérides e de ácido úrico, diminuindo as chances de doenças
cardiovasculares. Contém niacina, substância que contribui para o
emagrecimento; e fibras, que proporcionam sensação de saciedade
e auxiliam na redução da absorção da gordura no intestino.
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Dicas Nutricionais: A beterraba é um
calmante natural e muito rica em ferro. Por
isso, é muito utilizada no tratamento de anemia.
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Bolo de Milho

Pão de Coco

Aluna: Beatriz Fávero
Professora: Isa Caminaga de Souza Vice Diretora: Taiza Helena Azzi

Aluno: Luis Renato Nogueira dos Santos
Professora: Silvana Regina Modeneze Vice-Diretora: Sandra Aparecida Roberto

Escola Estadual Professor Luzia Baruque Kirche
Santa Bárbara d’Oeste

Escola Estadual Professora Maria José Margato Brocatto
Santa Bárbara D’Oeste

Minha mãe aprendeu esta receita com minha avó Iolanda. Quando ela ia fazer este bolo,
reunia as filhas e cantava a seguinte canção:

Americana 77

Minha família morava na Bahia, onde o coco é alimento muito consumido. A professora Silvana
Modeneze sugeriu um prato de vida saudável e logo me lembrei do pão de coco que minha
querida mãe fazia quando eu ainda era pequeno. Isso me traz belas lembranças, pois ela já não
está entre nós.

INGREDIENTES
2 colheres de fermento biológico fresco
1 e ½ xícara (chá) de açúcar refinado
1 kg de farinha de trigo
2 xícaras (chá ) de água
½ colher (sopa) de sal refinado
½ xícara (chá) de leite de coco
½ xícara (chá) de coco ralado seco

INGREDIENTES

Recheio:
9 colheres (sopa) de margarina sem sal
1 xicara(chá )de coco ralado seco

3 espigas de milho verde
3 colheres (sopa) de manteiga
1 vidro de leite de coco
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de fermento

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Leve para
assar em forno pré-aquecido numa forma untada por 40
minutos, pode ser qualquer forma redonda ou com furo no
meio. Dica: acrescentar cubos de queijo branco na massa.

Dicas Nutricionais: O milho é um alimento
natural, nutritivo, rico em fibras e delicioso.
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Dicas Nutricionais: O valor nutritivo do
coco depende se o coco está mais maduro ou
verde, apresentando de maneira geral excelente teor
de sais minerais, como potássio, sódio, fósforo e cloro,
assim como fibras, que são importantes para o bom
funcionamento intestinal e para hidratar o organismo.
Histórias & Receitas 2015

Misture o fermento biológico com o açúcar e a água.
Adicione os demais ingredientes da massa e sove até ficar
macia. Divida a massa em 2 partes e deixe descansar por
aproximadamente 30 minutos. Misture os ingredientes do
recheio e reserve; após 30 minutos, abra a massa com o
rolo e espalhe o recheio. Enrole como um rocambole e corte
em fatias com largura de aproximadamente 2 dedos.
Coloque em uma assadeira e deixe crescer por uma hora.
Leve ao forno médio (200ºC) pré-aquecido e asse por
aproximadamente 35 minutos.
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Bolo de Arroz Cru

Bolo de Maçã e Banana

Aluna: Luana Thais Martinelli Roça
Professora: Maria Aparecida Sizilio Brugnaro Vice-Diretora: Dejanira Ferreira da Silva

Aluna: Ana Carolini Pereira Barbosa
Professora: Raquel Elias P. de Jesus

Escola Estadual Professora Sônia Aparecida Bataglia Cardoso
Santa Bárbara D’Oeste

Escola Estadual Romana de Oliveira Salles Cunha
Santa Bárbara D’Oeste

Minha mãe havia convidado alguns parentes
para almoçar na nossa casa, mas ela lavou
muito arroz. Para não jogar fora, resolvemos
fazer alguma coisa para aproveitar. Foi então
que surgiu a ideia de fazermos um bolo.
Acrescentamos mais alguns ingredientes ao
arroz; assim, surgiu a receita.

É uma receita que minha mãe aprendeu com a minha avó. Com o passar dos anos, minha mãe
ficou diabética e havia a necessidade de consumir alimentos saudáveis e naturais; por isso, teve
a ideia de substituir alguns ingredientes
por outros. E a receita deu certo; tanto que
continuamos a usá-la e a passar para os
amigos.

INGREDIENTES
4 ovos
1 e ½ xícara (chá) de açúcar
¾ de xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite
2 xícaras (chá) de arroz cru
100g de queijo parmesão ralado
100g de coco ralado
1 colher (sopa) de fermento em pó

INGREDIENTES
3 ovos
1 xícara de açúcar mascavo
3 bananas grandes (ou de 5 a 6 pequenas)
1 maçã
1 xícara (chá) de trigo integral
1 xícara (chá) de aveia
½ xícara de óleo
½ xícara de leite desnatado
Canela a gosto
1 colher de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Coloque o arroz de molho por 8 horas. Depois, escorra a água
em uma peneira e reserve. No liquidificador, coloque os ovos, o
óleo, o açúcar e bata; acrescente o arroz e bata novamente.
Em seguida, adicione o queijo e o coco ralados e bata mais um
pouquinho. Por fim, acrescente o fermento em pó e bata mais
uma última vez. Despeje a mistura em uma forma untada e
leve ao forno por 35 minutos ou até dourar.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Os benefícios do arroz
estão em fornecer energia ao organismo por
conter carboidratos saudáveis. O arroz é um alimento
rico em carboidratos, mas também possui proteínas,
vitaminas e minerais essenciais ao organismo.
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Dicas Nutricionais: Todos os ingredientes
são naturais e saudáveis, mas devemos
consumir com moderação, pois tudo em exagero pode
fazer mal à saúde.
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Bata os ovos no liquidificador, juntos com o açúcar,
as bananas, o óleo e o leite. Em uma tigela, misture os
ingredientes secos e acrescente a mistura do liquidificador.
Em uma forma untada de ferro, espalhe metade da massa,
distribua a maçã e as bananas picadas e despeje o restante
da massa. Leve ao fogo pré-aquecido, por 35 a 40 minutos.
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Broa de Milho
Aluna: Érica Tamara Domingues Rosa
Vice-Diretora: Rachel de Fátima Kondo

Escola Estadual Professor João Pedro do Nascimento
Apiaí
Meus avós moravam na Serra da Bocaina. Um dia, meu avô fez uma promessa para Santo Antonio, São
Pedro e São João, de que todo ano ele faria uma festa que teria broa de milho e bebida de graça. No
terreiro de sua casa, ele erguia três mastros, um para cada santo. A festa só começava depois da oração
da novena. Lá não tinha energia e nem estrada; o pessoal que ia à festa tinha que andar por uma trilha
que só passava cavalo. A festa começava na sexta- feira e só terminava no domingo. Essa tradição durou
até meu querido avô morrer; minha avó ainda continuou fazendo a festa por mais três anos, até desistir e
vender o sitio para um padeiro da cidade.

INGREDIENTES
1 kg de fubá
500 g de amendoim torrado e moído
2 copos de açúcar
2 copos de leite
2 colheres rasas de fermento para bolo

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O fubá é uma excelente
fonte de fibras.
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Misture todos os ingredientes, amasse até ficar uma
massa firme e homogênea. Enrole na folha de caité e asse na
fornalha de barro.
Obs: A receita foi preparada na escola; portanto, foi assada
no forno a gás.
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Bolo Pão de Ló

Panquecas de Maçã

Aluna: Bruna Isabelle Amaral dos Anjos
Professora: Marines Almeida Gonçalves Guimarães Vice-Diretora: Ana Cristina da Mota

Aluna: Érica Aparecida Carriel Paes
Vice-Diretora: Luedir Amorin de Lima

Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck
Apiaí

Escola Estadual Professor Jaime de Oliveira
Apiaí

Essa receita minha avó paterna aprendeu com a mãe dela e ensinou à mãe da minha mãe,
que hoje me ensinou também. Minha mãe me disse a avó contava que eles aprenderam na
curiosidade de misturar as coisas. O avô da minha avó foi numa festa e arrematou um bolo. Daí
queriam fazer igual, pois acharam bom. Cada vez iam mudando o jeito de fazer, até que de bolo
virou pão. Por isso chamam de Pão de Ló. O bolo era rápido e simples de fazer; faziam para levar
na roça. Hoje é costume da nossa casa na hora do café. E é uma delícia!

Essa receita eu tirei da internet, porque gosto de pesquisar coisas para cozinhar e fazer em
casa. Acho que é muito legal pesquisar e adequar à nossa maneira de fazer. Quando estamos
preparando a receita, estamos aprendendo. Essa receita foi algo diferente do que eu costumo
fazer em casa. Escolhi essa porque seria uma boa opção para o café da manhã; a receita é pratica
e a maçã é uma fruta saudável. Em minha casa, gostamos de praticar as receitas; mesmo que
seja de um site, podemos fazê-la do nosso jeito.

INGREDIENTES
2 ovos
2 xícaras de leite
2 xícaras de farinha de trigo
2 pitadas de fermento em pó
1 e ½ pitada de sal
3 maçãs de tamanho médio, raladas
óleo vegetal
açúçar refinado

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

6 ovos
1 copo de açúcar
2 copos de farinha de trigo
1 copo de leite quente (opção)

MODO DE PREPARO
Bater as gemas dos ovos com o açúcar; depois, as claras em
neve. Misture tudo muito bem, unte a forma da sua maneira e
leve ao fogo para assar. Sentiu o cheiro do bolo? Está assado
e é só servir.

Dicas Nutricionais: O ovo possui alta qualidade
nutricional. É rico em proteínas de alto
valor biológico, minerais como ferro, selênio, zinco e
fósoforo; vitaminas A, E, K e do complexo B; carotenoides
(zeaxantina e Luteína) e colina (importante componente
do cérebro).
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Dicas Nutricionais: A maçã é rica em fibras,
auxilia na digestão e no bom funcionamento
do intestino.

Histórias & Receitas 2015

Em uma tigela, misture os ovos com o leite; numa outra
tigela, coloque a farinha de trigo, o fermento em pó, o sal e
o açúcar. Misture os ingredientes de ambas tigelas e depois
adicione as maçãs. Ligue o fogo médio-baixo; em seguida,
coloque umas colheradas da mistura e espalhe um pouco.
Vire a panqueca e asse até que volte a ficar dourada. Polvilhe
com açúcar para finalizar.
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Bolo de Mandioca

Virado de Banana

Aluno: Guilherme dos Santos Almeida
Professora: Keli Camila Manca Silva Mariano

Aluno: Gabriel Antonio Carriel do Amaral
Vice-Diretora: Keli Regina Gomes do Amaral

Escola Estadual Professora Ambrosina de Oliveira Mattos
Apiaí

Escola Estadual Professora Júlia Ribeiro Bretas
Apiaí

Esse bolo é tradição de minha família desde o tempo do meu avô, um homem que viajava muito.
E em uma dessas viagens, para Ribeira/SP, ele comeu esse bolo, gostou muito e aprendeu a fazer
com uma certa Dona Francisca. Quando retornou para nossa casa, ele ensinou à minha avó, que
ensinou à minha mãe, que ensinou à minha irmã... E assim segue a tradição.

Gabriel Antônio é um menino de oito anos que adora brincar e estar perto dos pais, que trabalham muito.
Durante os finais de semana, para estar próximo de sua mãe, que trabalha como vice-diretora no Programa
Escola da Família, ele frenquenta a E.E.Profª Julia Ribeiro Bretas. Como toda criança da sua idade, depois
de brincar, Gabriel gosta de fazer ‘boquinhas’, como diz. O virado de banana faz parte de seu cardápio por
ser fácil de fazer e, como se fala aqui em nossa
região, é uma ‘mistura’ para o café da manhã,
para o lanche da tarde e para quando a pessoa
está com vontade de comer algo doce.

INGREDIENTES
1 kg de mandioca
4 ovos
1 xícara de leite
1 xícara de óleo
3 xícaras de farinha de trigo
3 xícaras de açúcar
1 pitada de sal
1 pacote de 100 g de coco ralado
1 colher (sopa) de fermento em pó

INGREDIENTES
4 bananas
1 colher (sopa) de óleo
1 colher (sopa) de açúcar
5 colheres (sopa) bem cheias de farinha de milho

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Bata a mandioca, os ovos, o óleo e o leite no liquidificador. Em
uma tigela, coloque o trigo, o açúcar, o coco ralado, o fermento
e a mistura do liquidificador; bata na mão. Despeje em forma
redonda, untada com margarina e farinha de trigo. Leve para
assar em forno bem quente por 35 a 40 minutos ou até
dourar. Daí, é só servir.

Corte as bananas em rodelas; em seguida, coloque o óleo na
panela e deixe esquentar. Acrescente a banana e o açúcar e
deixe derreter; depois do açúcar derretido, coloque a farinha
de milho. Misture tudo e sirva quente

Dicas Nutricionais: A mandioca é rica em
vitamina C, que aumenta a resistência do
sistema imunológico, em vitamina do complexo B, que
ajuda o metabolismo e a digestão. Favorece a absorção de
ferro e tem alto valor energético.
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Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta
cultivada em nossa região; por isso, valor pago
por ela é acessível o ano todo. É saborosa e possui valores
nutricionais. Fonte de potássio, conhecido por reduzir a
pressão arterial e alta quantidade de fibras dietéticas, que
colaboram para a boa saúde intestinal.
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Torta de Legumes

Apiaí 87

Torta de Sardinha

Aluna: Maria Eduarda Pinheiro dos Santos
Professora: Luzia Mariano Vice-Diretora: Eliane Cristina Amaral Dias

Aluna:

Escola Estadual Professora Oswaldina Santos
Apiaí

Juliana Aparecida Pereira de Almeida
Vice-Diretor: Claudinei Ribeiro de Almeida

Escola Estadual Professora Paulina de Morais
Apiaí

A história da minha receita é assim: a minha avó contou para a minha mãe, a minha mãe
contou para mim; e eu passei para meus
colegas de classe.

Aprendi a cozinhar com a minha mãe e sempre fizemos muitas receitas juntas. A torta salgada
foi uma delas; porém, com recheios diferentes. A partir daí resolvi experimentar usar a sardinha,
um recheio muito saudável e saboroso. E isso deu muito certo. Logo quando comecei a participar
da oficina de padaria no Programa Escola da Família, decidi compartilhar com eles também. A
princípio, alguns acharam que ficaria ruim; mas depois de pronta, a grande maioria gostou.

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de cenoura ralada
1 xícara de tomate
1 lata de seleta deumes
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 1/2 xícara (chá) de leite
1/2 xícara (chá) de óleo
1 colher (sopa) rasa de fermento em pó
2 ovos
1 colher (chá) de sal
1 lata de milho verde escorrido
1 abobrinha italiana média fatiada
Óleo e farinha de trigo para untar

INGREDIENTES
4 ovos
4 colheres de margarina
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de queijo ralado
1 ½ xícara de maisena
1 pitada de sal
1 xícara de leite
Recheio:
½ kg de sardinha
2 ovos cozidos
2 tomates

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador a cenoura, a farinha, o leite, o óleo, o
fermento, os ovos e o sal até homogeneizar. Despeje 1/3
da massa em uma forma untada e enfarinhada. Espalhe o
milho verde, mais 1/3 da massa, as fatias de abobrinha e o
restante da massa. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por
40 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo.
Deixe esfriar, desenforme e corte em fatias; se desejar,
decore com cenoura ralada e cebolinha.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Menos calorias e mais
saudável.
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Dicas Nutricionais: O peixe (sardinha) é rico em
Ômega 3.
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Coloque em um recipiente as gemas e a margarina; bata
numa batedeira por 5 minutos. Depois, adicione o trigo, a
maisena, o leite e o queijo ralado. Bata novamente. Em uma
forma untada, coloque a metade da massa, depois o recheio
e em seguida o restante da massa. Leve ao forno. Deixe
assar até dourar. Recheio: em uma panela, adicione um pouco
de óleo, cebola e alho; frite-os por alguns minutos, depois
adicione a sardinha e o tomate (caso queira, pode colocar
legumes a gosto). Depois de alguns minutos no fogo, é só
adicionar na torta.

88 Apiaí

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Cocada de Cenoura

Mousse de Maracujá

Aluna: Helena Maria França Dias Batistas
Professora: Mariana Noginski Mancebo Vice-Diretor: João Joaquim Barbosa

Aluna: Luana Maciel dos Santos
Professora: Luciana Rodrigues de Lima e Lima Vice-Diretora: Rosenilda dos Anjos Looze

Escola Estadual Professora Regina Dias Antunes da Silva
Apiaí

Escola Estadual Professora Rosária Januzzi
Apiaí

Esta receita foi criada pela minha avó Glória e passada de geração a geração. Ela sempre fazia muitas
receitas diferentes, mas essa é a mais interessante e gostosa, pois inclui cenoura em um doce e também
o sabor é muito agradável. Além disso, é muito
saudável, pois a cenoura é uma raiz rica em
nutrientes como a vitamina que atua como
antioxidante, protege a visão e ajuda a pele. O
doce fica saudável e bonito.

Esta receita minha mãe aprendeu quando trabalhava em uma padaria. Ela sempre fazia pão,
biscoito e bolo, até que um dia sua patroa pediu para que fizesse uma receita de mousse de
maracujá. Na hora, minha mãe se lembrou dessa receita que havia aprendido há muito tempo.
Foi um sucesso: muita gente provou e gostou. E em casa não é diferente, todos nós adoramos
quando minha mãe faz essa deliciosa mousse.

INGREDIENTES
1 copo de coco ralado
1 copo de cenoura ralada
1 copo de leite ou leite condensado
1 copo de açúcar mascavo ou mel
1 colher (sopa) de manteiga

INGREDIENTES
4 ovos
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
2 copos de suco de maracujá ( 2 maracujás)
1 gelatina incolor

MODO DE PREPARO
Junte todos os ingredientes em uma panela, leve ao fogo
baixo até dar o ponto de cocada (desgrudando do fundo
da panela). Não pare de mexer, para não queimar ou grudar.
Coloque em uma tábua ou mesa untada, espere esfriar e
corte os pedaços em forma de quadrados.

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador e coloque para gelar

Dicas Nutricionais: Vitaminas A, K, C, B1 e B3;
fibras, potássio, magnésio e fósforo.

Histórias & Receitas 2015

Apiaí 89

Dicas Nutricionais: O maracujá contém uma
grande quantidade de antioxidante, que
protege contra o câncer, o envelhecimento precoce e as
inflamações. Contém também uma grande quantidade
de fibra, que é eficaz para melhorar a digestão.
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Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Torta de Atum com Legumes

Enrolados de Polvilho

Aluna: Ludimila Oliveira Queiroz
Professora: Vera Lúcia Rodrigues de Lima Vice-diretora: Fernanda Maria Mendes Albuquerque

Comunidade: Ivone Santana Rodrigues Ferreira
Professora: Tereza Elias Cardoso Paes Vice-Diretora: Maria Dias Anselmo

Escola Estadual Professora Vera Lúcia Cosmo Lucena
Apiaí

Escola Estadual Sylvia Noemia de A. Martins
Apiaí

Esta receita é muito especial, pois foi minha avó Rosa que ensinou para a minha mãe. É uma
torta que faz muito bem para a saúde e é especialmente preparada aos domingos para o café da
tarde, quando a família está reunida.

A mãe da funcionária Ivone, Bertolina Bueno da Conceição, morava na roça e fazia mutirões em
prol da preparação de terra para o plantio da lavoura. Ela costumava fazer esses enrolados para
doar, à meia-noite, aos que trabalhavam durante o dia e dançavam à noite.

INGREDIENTES
Massa:
2 copos de leite
1 copo de óleo
2 xícaras de farinha
1 colher (sobremesa) de sal
2 colheres (sobremesa) de fermento em pó
2 tomates

INGREDIENTES

Recheio:

1kg de polvilho azedo
1 prato de farinha de milho (deixar de molho com leite ou
água, para amolecer)
½ colher (sopa) de sal a gosto
1 copo de água
6 ovos

1 lata de atum ralado
1 lata de ervilha
1 lata de milho verde
1 cebola
1 cenoura ralada
Azeitonas a gosto
Queijo ralado a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Recheio: Misture todos os ingredientes em um recipiente e
reserve. Massa: Bata todos os ingredientes no liquidificador;
unte uma assadeira, coloque uma camada de massa e outra do
recheio e em seguida outra de massa. Coloque para assar em
forno pré-aquecido a 180 ºC por 45 minutos ou até que esteja
assada. Rendimento: 5 porções

Dicas Nutricionais: O atum é fonte de ômega
3 e, além disso, uma ótima fonte de proteína,
ferro, magnésio, fosforo sódio, selênio, vitamina B6 e B12
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Dicas Nutricionais: O polvilho faz parte do
grupo dos carboidratos, sendo um carboidrato
simples. Isto quer dizer que ele fornece energia de forma
rápida para o organismo e não sacia a fome por muito
tempo, já que a falta de fibras e proteínas facilitam sua
digestão. Assim, ele é rapidamente digerido.
Histórias & Receitas 2015

Coloque o polvilho em uma vasilha e amasse; faça uma
salmoura com água e sal. Amasse muito bem, para que se
desmanchem os griminhos enquanto espalha o sal sobre a
massa. Ferva o leite e escalde o polvilho já amassado; espere
esfriar. Coloque os ovos, a farinha de milho já amolecida
e misture muito bem. Caso preciso, amoleça com o leite.
Enrole, coloque em uma forma untada e leve ao forno.

92 Apiaí

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Suco Verde com Cenoura

Salada de Frutas

Aluna: Keila Cristina Rodrigues de Oliveira Rosa
Professora: Claudia Regina da Silva Sarti Vice-Diretora: Vanderléia Rodrigues de Lima

Aluna: Aline Melo dos Santos
Vice-Diretora: Nadilina de Oliveira

Escola Estadual Dona Hermínia da Silveira Mello
Barra do Chapéu

Escola Estadual Bairro dos Pães
Guapiara

Tudo começou quando minha mãe, chamada Rute, resolveu tomar um suco verde. Minha avó
então falou que o suco de couve com cenoura era bom, pois melhora o funcionamento intestinal
e desintoxica o organismo. Desde o dia em
que minha avó disse, minha mãe prepara o
suco todos os dias; e é muito bom mesmo.

Aprendi a fazer essa receita com a minha mãe Alice, que sempre me incentivou a comer de
maneira saudável. Quando temos sobremesa em casa, na maioria das vezes ela faz salada de
frutas. Embora de vez em quando não tenha muita variedade de frutas, ela não deixa de fazer
uma bela e apetitosa salada.

INGREDIENTES
3 folhas de couve rasgadas (bem lavadas e com talos)
2 cenouras médias
½ limão
1 litro de água
Açúcar a gosto

INGREDIENTES
Bananas
Maçãs
Mamão
Laranja

MODO DE PREPARO
Corte as cenouras em pedaços e coloque no liquidificador. Junte
a couve, o limão e a água; bata bem. Coe, adoce a gosto e sirva
em seguida.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A couve é rica em vitamina
A, vitamina B1 e vitamina B2, vitamina B3,
vitamina B5, vitamina C e vitamina K, enquanto a
cenoura é uma rica fonte de betacaroteno, contendo fibras
e antioxidantes. O limão, por sua vez, elimina toxinas.
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Dicas Nutricionais: As frutas in natura
oferecem a melhor forma de consumo, pois
estão preservados seus principais elementos: vitaminas,
minerais, carboidratos, proteínas, água, e fibras, além de
serem pouco calóricas.
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Corte as bananas, as maçãs e os mamões em pequenos
pedaços; a quantidade é a gosto, desde que todos os
ingredientes estejam na mesma proporção. Em um
refratário, junte todos os ingredientes e misture bem.
Acrescente o suco de laranja até cobrir todas as frutas.

94 Apiaí

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Biscoito de Aveia

Chocolate de Banana

Aluna: Graziela Nascimento da Silva
Professor : Adilsom Batista de Macedo Vice-Diretora: Maria Sônia Lopes

Aluna: Jeisa Maiara de Lima Carvalho
Professor: Carlos Gomes de Oliveira Vice-Diretora: Rosa Alves da Silva

Escola Estadual do Bairro Monjolada
Guapiara

Escola Estadual João Antunes Alexandre
Guapiara

Certo dia fui à casa da minha avó e a encontrei preparando uma deliciosa receita de bolacha de
aveia. Vovó disse que essa receita era de família e muito saudável, pois havia muitos nutrientes
que faziam bem à saúde. Perguntei se poderia me ensinar para que eu preparasse para os meus
pais e ela disse que sim.

Eu descobri essa receita em uma visita a uma escola técnica onde a ideia era fazer coisas gostosas
e saudáveis, que pudessem ser consumidas sem medo.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 xícara de aveia
1 xícara de açúcar
1 xícara de farinha de trigo
2 ovos
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher de fermento em pó químico

1 banana descascada
1/4 de xícara de MCT (Suplemento)
1/4 de xícara de cacau em pó
1 colher (chá) de essência de baunilha
1 colher de sobremesa de canela em pó
Adoçante a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes secos e depois adicione a
manteiga com um garfo. Acrescente os ovos, mexendo bem
para criar uma ‘liga’. A massa precisa ficar um pouco úmida para
você conseguir fazer as bolinhas. Nessa hora, passe farinha nas
mãos (caso contrário, a massa gruda muito). Asse em forno
quente, de 15 a 20 minutos.

Dicas Nutricionais: A aveia é um cereal rico
em fibras e proteínas e naturalmente fonte
de vitaminas, principalmente do complexo B1. O maior
destaque da aveia são as fibras, que possuem várias
funções para o organismo.
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Dicas Nutricionais: Essa receita é boa para
quem gosta de chocolate, pois fica bem
parecido. Quem é mais “formiguinha” pode colocar mais
adoçante.
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Bata tudo no processador, despeje em forminhas de
silicone (pode usar forminhas de gelo se não tiver). Leve ao
congelador por 2 horas, desenforme e sirva.

96 Apiaí

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Apiaí 97

Yakissoba Japonês

Beiju Doce de Fubá de Milho

Vice-Diretora: Ida Rodrigues de Freitas Kondo
Voluntário: Claudio Toshio Kondo

Aluna: Daniela de Lima Santos
Professora: Jucilene Kroger Vice-Diretora: Benedita Maria de Oliveira

Escola Estadual Mineradora Pagliato
Guapiara

Escola Estadual Professora Leila Marisa Pássaro
Guapiara

INGREDIENTES
1 pacote de macarrão tipo lámen (500g)
6 colheres (sopa) de óleo de soja
1 xícara (chá) de lombo de porco cortado em tiras
1 xícara (chá) de filé de frango cortado em tiras
1 dente de alho picado
1 xícara (chá) de brócolis cortado em buquês pequenos
1 cebola cortada em cubos grandes
1 cenoura cortada em tiras
1 xícara (chá) de acelga cortada em cubos
1 xícara (chá) de broto de bambu em conserva
1 xícara (chá) de champignon cortado ao meio
1 xícara (chá) de molho de soja (shoyu)
1/2 colher (sopa) de açúcar
1/2 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de amido de milho
1/2 colher (sopa) de óleo de gergelim torrado
400g de carne cortada em tiras (alcatra)
2 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola grande cortada em cubos pequenos
Fio de óleo
1 colher (chá) de alho triturado
sal a gosto
Pitada de cominho (opcional)
1 tablete de caldo de carne
1/2 xícara (chá) de água

É um prato de origem chinesa, mas muito popular na
culinária japonesa. Literalmente, significa ‘macarrão
sobá frito’. O prato, conhecido internacionalmente, é
composto por legumes e verduras que podem ou não
ser fritos juntamente com o macarrão e aos quais se
agrega algum tipo de carne. O yakissoba japonês se
mostra mais leve e menos gorduroso que o chinês, mas
o conceito técnico do preparo nada difere entre um e
outro. O que difere são alguns ingredientes mais leves.

Tereza Cravo da Silva, 67 anos, moradora há mais de cinquenta anos do Bairro Capela do Alto –
Guapiara, desde os seus treze anos de idade usa o milho para fazer quirera, fubá e farinha. Ela
recebe muitas pessoas na sua casa para apreciar as guloseimas.

INGREDIENTES
5 kg de milho transformado em fubá    
200 g de açúcar      

MODO DE PREPARO
O milho deve ficar de molho até amolecer. A seguir, sob a
força do monjolo, o milho transforma-se em fubá. Passe
então uma leve camada em um tacho bem quente; quando
soltar as bordas, é só colocar um pouco de açúcar e enrolar.

MODO DE PREPARO
Cozinhe o macarrão até ficar “al dente” e escorra. Aqueça uma
panela tipo wok ou uma frigideira grande, até soltar fumaça.
Coloque metade do óleo e frite o macarrão; retire do fogo e
reserve. Na mesma panela, aqueça o óleo restante e frite as
carnes; retire do fogo e reserve. Na mesma panela, doure o
alho e refogue o brócolis, a cebola, a cenoura, a acelga, o broto
de bambu e o champignon. Volte as carnes à panela, adicione
o shoyu, o açúcar, a água e cozinhe rapidamente por 30
segundos. Adicione o amido de milho dissolvido em um pouco de
água e mexa até engrossar um pouco. Junte o óleo de gergelim,
espalhe sobre o macarrão reservado e sirva.

Dicas Nutricionais: O macarrão e a maisena
são fontes de carboidrato. O peito de frango
é fonte de proteína. A couve-flor, o brócolis, a cenoura, a
cebola e o cogumelo são fontes de vitaminas e minerais.
O shoyu é fonte de sódio; o light tem 30% menos sódio
em comparação ao original - usar com moderação.
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Dicas Nutricionais: O milho contém amido,
elemento necessário para funções vitais do
organismo, como energia.
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Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Brigadeiro de Cenoura

Pipoca de Polvilho

Aluno: Diego Aparecido Dias da Cruz
Professora: Paula Regina Sant´Ana Vice-Diretor: Benito Garbeloti Palma

Comunidade: Edicléia Maciel da Silva
Vice-Diretora: Senhorinha Gomes de Almeida

Escola Estadual Professora Therezinha Saccomano Passaro
Guapiara

Escola Estadual Nascimento Sátiro da Silva
Iporanga

Como a professora de educação física trabalha muito com alimentação saudável, vi essa receita
em um livro de uma tia e achei interessante. Levei até a professora e propus que a fizéssemos.

Esta receita passou da minha avó para minha tia, que me ensinou a fazer para o café. É bem
simples e fica delicioso.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 Cenoura ralada no ralador grosso
1 xícara (chá) de água
1 xícara e meia de leite em pó
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 xícara e meia de mel ( no lugar do açúcar)
1 colher (sopa) de margarina diet
coco ralado

3 xícaras de polvilho doce
1 xícara de água
1 xícara de óleo
3 ovos
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO

Ferva a água com óleo e coloque em cima do polvilho. Mexa
com uma colher de pau e, quando estiver bem misturado,
coloque os ovos e continue mexendo até misturar bem.
Em seguida, unte uma forma, coloque as colheradas na
assadeira e asse em forno bem quente, de 30 a 40 minutos.

Bata no liquidificador a cenoura, a água, o leite em pó, o amido
de milho e o mel, até que fique encorpado. Transfira para uma
panela, junte a margarina e leve ao fogo baixo, mexendo até
aparecer o fundo todo. Faça bolinhas e passe no coco ralado.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Consumir uma porção com
5 brigadeiros equivale, em média, a 130 cal.
Contém betacaroteno e vitamina D, que auxiliam na
manutenção da pele.
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Dicas Nutricionais: O polvilho não contém
glúten; contém valor energético e carboidrato.
O ovo é um alimento rico em proteína e tem excelente
valor nutricional. É bem claro que não se deve consumilo exageradamente.
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Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Apiaí 101

Bolo Apressado de Polvilho

Apressada - Bolo sem Glúten

Aluno: Livino Dias dos Santos
Vice-Diretora: Dirce de Oliveira Rosa

Aluna: Evilin Camila Dantas de Camargo
Vice-Diretora: Jusimara Assis Rocha da Silva

Escola Estadual Professor Elias Lages de Magalhães
Itaoca

Escola Estadual Professora Anézia Amorim Martins
Itaoca

Tudo começou com a necessidade de arrecadação para o pagamento de uma casa que
estava sendo hipotecada. A partir daí, começamos a fabricar o bolo apressado e o biscoito
de polvilho para conseguir o dinheiro, que também era usado em casa, na criação dos
filhos. Os itens produzidos eram vendidos na comunidade e também na empresa em que eu
trabalhava. Foi a primeira fornalha a ser construída no município de Itaoca; as vendas eram
feitas a pé ou de bicicleta.

Segundo a minha mãe, essa receita de apressada é muito antiga. Era feita para festas de
casamentos, para receber os convidados. Hoje em dia, continuamos com a tradição desta receita
típica da região, mas aderimos ao uso de um liquidificador para ser mais prático. Por mais que
esta seja uma receita antiga, continua ainda sendo bastante consumida por fazer bem à saúde
e pelos ingredientes serem todos naturais. Uma delícia para o café e com a vantagem de não
conter glúten. A apressada recebeu este nome por ser uma receita que fica pronta bem rápido!

INGREDIENTES
7 ovos caipiras
2 xícaras de açúcar mascavo
3 xícaras de polvilho doce caseiro

INGREDIENTES
5 dúzias de ovos
3 ½ kg de polvilho doce
2 kg de açúcar mascavo
1 colher (café) de bicarbonato de sódio

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador 4 ovos inteiros e mais 3 gemas; coloque
2 xícaras de açúcar mascavo para bater junto com os ovos.
Despeje a mistura em uma tigela e vá aos poucos colocando
o polvilho e mexendo com uma colher de pau. Misture bem até
a massa ficar homogênea. Unte uma forma com óleo e vire a
massa; leve para assar em forno médio por aproximadamente
30 minutos. Rende 14 porções.

MODO DE PREPARO
Das 5 dúzias de ovos, separe 2 ½ de clara e bata em neve.
Reserve. Retire um copo americano do açúcar mascavo para
que não fique muito doce. Misture todos os ingredientes
secos e depois acrescente a clara e a gema, batendo toda
a mistura com uma colher de pau. Coloque 3 colheres da
massa em uma assadeira pequena e leve ao forno até dourar.

Dicas Nutricionais: O açúcar mascavo é um
açúcar não refinado, portanto natural e
livre de produtos químicos. A gema do ovo tem vários
antioxidantes (vitaminas A e E, zinco, ferro, selênio
e vanádio), substâncias com o poder de combater o
envelhecimento das células..
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Dicas Nutricionais: O açúcar mascavo possui
muitos nutrientes, vitaminas e minerais,
além de fibras, proteínas. O ovo é fonte de minerais
responsáveis por combater o envelhecimento celular e
elevar a imunidade. O polvilho doce é um amido que não
contém glúten e o usado nesta receita é caseiro.
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Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Bolo Integral

Arroz com Frango

Professora: Jucelaine Regina Carmesini
Vice-Diretora: Juceli de Assis Rocha Souza

Aluna: Gislaine Paulo De Oliveira
Vice-Diretor: Pedro Rodrigues de Almeida

Escola Estadual Professora Cacilda Lages Pereira Cavani
Itaoca

Escola Estadual Comendador Toshimaro Kacuta
Itapirapuã Paulista

Apiaí 103

A vice-diretora e a professora optaram por desenvolver o Projeto de acordo com o relato abaixo:

A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel fundamental na formação de
valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação. Assim, a Unidade Escolar implantou o Projeto Merenda
Saudável para conscientização dos alunos sobre a importância de uma alimentação saudável, os benefícios que
ela traz e a necessidade de haver um equilíbrio e uma diversidade na alimentação. É importante saber adequar a
alimentação às suas necessidades, realizar o seu preparo adequado, adquirindo hábitos para uma boa alimentação,
bem como o consumo de alimentos saudáveis com a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de
forma atraente, lúdica e educativa. Portanto, ao ficar sabendo do projeto “Viver com Saúde”, pensei imediatamente na
sua importância e na possibilidade de realizá-lo na escola, juntamente com o Projeto Merenda Saudável, através de
uma receita saudável - com a participação dos alunos, para valorização e realização dos dois projetos.

Esta receita foi a escolhida porque aqui, em nossa comunidade, há a tradição dos jogos de
truco acompanhados do Arroz com Frango, que ‘aquece’ os participantes.

INGREDIENTES
4 ovos
1 xícara de açúcar mascavo
100 g de margarina
1 xícara de aveia
1 ½ xícara de farinha de trigo
1 colher de fermento
3 bananas picadas
2 maçãs picadas

INGREDIENTES
1 frango inteiro
5 dentes de alho
2 cebolas inteiras
Sal a gosto
5 copos de arroz
óleo

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes, com exceção das frutas, e bata
bem. Adicione as frutas e o fermento e misture delicadamente.
Coloque em forma untada e polvilhada com farinha de trigo.
Polvilhe por cima uma farofa feita com ½ colher de margarina,
½ xícara de açúcar, ½ de farinha de trigo e canela a gosto. Préaqueça o forno e leve a assar por 20 minutos.

Em uma panela grande, coloque óleo, sal e alho. Deixe fritar
por alguns minutos e depois coloque o frango picado. Após
pouco tempo, acrescente água, até cobrir todo o frango.
Adicione 5 copos de arroz e deixe cozinhar. Acrescente
cebolinha ou outro cheiro verde. Está pronto! Pode servir.

Dicas Nutricionais: A receita leva produtos
integrais que contém fibras.
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Dicas Nutricionais: O frango caipira possui
muitas proteínas, que reforçam os músculos.
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Bolo Integral Salgado

Bolo de Laranja

Aluna: Natacha da Conceição Silva Ribas
Professora: Janet de Almeida Cesar e Siva Vice-Diretora: Adriane Cristina Cesar Oliveira Assis

Voluntária: Maria Eugênia Lisbôa Cezar
Vice-Diretora: Elidiane Cristina Cezar Veloso Batista

Escola Estadual Professora Maria Bernardeti Fernandes Rodrigues
Itapirapuã Paulista

Escola Estadual Professora Maria de Albuquerque Dias Baptista
Itapirapuã Paulista

A história da minha receita é muito simples: a minha irmã não sabe muito como fazer um bolo e nem cozinhar,
mas certo dia experimentou um bolo salgado e gostou muito. Pediu então a receita e me convenceu a ajudá-la
no preparo. Fizemos o bolo para um lanche no final do dia; ficou muito lindo e restava saber se ficou gostoso,
mas como todos em casa sabiam que minha irmã era péssima na cozinha, ficaram receosos de comer. Eu, como
ajudante oficial, seria a cobaia: ela cortou um pedaço enorme, pensei que poderia ser um pedacinho bem pequeno,
mas como eu amo minha irmã, coloquei na boca
e fui mastigando bem devagarzinho. De repente,
fui sentindo aquele sabor maravilhoso enquanto
todos me olhavam na expectativa de saber o que
INGREDIENTES
eu iria falar a respeito do bolo. Sugeri que todos
comessem, porque, se alguém deixasse para depois,
1 pacote de pão integral sem casca
não ia sobrar nada, já que o bolo ficou simplesmente
1 xícara (chá) de cenoura crua ralada
maravilhoso, delicioso, surpreendente. E, depois
1 xícara de tomate cortado em cubinhos (sem pele e
disso, sempre que nos reunimos é fundamental a
sem semente)
realização desta receita.
1 xícara (chá) de iogurte

A voluntária aprendeu a receita do bolo de laranja há uns 15 anos, quando participou de um curso
de aproveitamento de alimentos realizado pelo Senar. Desde então, o bolo faz parte dos lanches
da tarde de sua casa. Ela é conhecida por seus amigos e familiares por causa desse bolo, que tem
um sabor incomparável – ‘igual esse bolo não há igual’ – comentam todos que experimentam.

1 peito de frango cozido e desfiado (reserve)
1 lata de milho verde
1 lata de ervilha
1 cebola cortada em cubinhos (bem pequenos)
½ xícara de cheiro verde (cebolinha, salsinha bem
picadinha)
3 dentes de alho (amassados)
1 colher (sopa) de óleo
Sal a gosto
1 xícara (chá) de maionese light
1 xícara (chá) de batata palha (opcional)
Flor de tomate e salsinha para decorar

INGREDIENTES
1 laranja com casca
3 ovos inteiros
1 xícara de óleo
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de fermento de bolo

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador a laranja, os ovos, o óleo e o açúcar.
Despeje tudo em uma tigela e acrescente a farinha de trigo
e o fermento de bolo. Misture bem e despeje a massa em
uma forma untada com margarina. Leve para assar em forno
médio (180ºC) por mais ou menos 35 minutos. Espere
esfriar e retire da forma; se desejar, peneire 2 colheres de
açúcar em cima do bolo.

MODO DE PREPARO
Coloque em uma panela o óleo, o alho e a cebola até dourar. Em
seguida, acrescente o peito de frango cozido e desfiado, refogue
por mais ou menos 5 minutos, desligue o fogo e acrescente o
iogurte, o milho verde, a ervilha e a cenoura; por último, o cheiro
verde. Montagem: Em uma forma de bolo inglês ou uma forma
retangular normal, forrada com papel filme, coloque uma
camada de pão integral, regue com um pouco de leite e em
seguida coloque um pouco do recheio. Depois, mais uma camada
de pão, regado com o leite e recheie; finalize com uma camada
de pão. Leve à geladeira e deixe por 2 horas. Desenforme, retire
o papel filme e com a ajuda de uma espátula, cubra o bolo com
a maionese. Decore com flores feitas da casca do tomate e
salsinha; se quiser, coloque um pouco de batata palha por cima e
dos lados do bolo. Sirva em seguida.

Dicas Nutricionais: O pão integral é rico
em fibras que ajudam a regular nosso
trânsito intestinal. As cenouras ajudam no controle
dos níveis de colesterol e na melhoria da saúde ocular.
O tomate, por sua vez, é rico em licopeno, substância
antioxidante que retarda o envelhecimento e protege o
organismo contra alguns tipos de câncer.
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Dicas Nutricionais: A laranja, além do ácido
fólico e da vitamina C, possui minerais como
fósforo, potássio e cálcio. Contém, ainda, fibras na pele
que envolve os gomos, óleos e flavonóides. A casca
também possui várias propriedades medicinais, sendo
indicada como tônico e digestivo.
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Salada de Frutas na Mousse

Pão de Queijo

Aluna: Dayenne Lopes B. de Oliveira
Vice-Diretor: Valdeir Bitencourt Marques de Oliveira

Aluna: Ketllen Cristina Rodrigues de Lima
Professora: Estela Aparecida Gonçalves dos Santos Vice-Diretora: Holanda Lima de Pontes

Escola Estadual Diógenes Ribeiro de Lima
Ribeira

Escola Estadual Professora Julia da Silveira Mello
Ribeira

Alguns netos de minha avó, incluindo eu, adoram comer como sobremesa a mousse de maracujá feita
por ela; outros, tem como sobremesa preferida a salada de fruta que ela faz. Assim, como forma de
agradar a todos os netos, sempre nos finais de
semana ou quando a família se reúne, minha
avó tem o costume de juntar as duas receitas,
fazendo somente uma sobremesa que agrade
a todos.

A receita que escolhi para apresentar vem da minha avó, que passou para a minha mãe, que
me ensinou. Quando falei para minha avó que iria trazer a receita para ser publicada, ela se
preocupou em fazer comigo a receita para garantir que iria dar tudo certo. Minha avó conta que
quando ela fazia, todos adoravam. Não tinha forminhas individuais, então usava uma forma
grande; ficava igual a um bolo que chamavam de ‘ximango’. Quando a família se reunia, todos
saboreavam a receita da vovó.

INGREDIENTES
4 ovos
4 copos (200 ml) de polvilho doce
1 copo (200 ml) de óleo
2 colheres de queijo ralado
1 copo (200 ml) de leite
1 pitada de sal

INGREDIENTES
Salada de Frutas Frescas
2 caixas de morangos, cortados em rodelinhas
1 cacho de uva rubi bem docinha, cortada
em 4, sem sementes
1 kiwi
1 caixinha de amora
2 peras maduras, cortadas em cubos
3 bananas, cortadas em rodelas
1 maçã grande, cortada em cubos

MODO DE PREPARO
No liquidificador, misture os ovos, polvilho, óleo, leite e sal.
Bata bem até ficar cremoso e acrescente o queijo ralado.
Asse em forminhas untadas em forno pré-aquecido até ficar
douradinho. Rendimento: 40 pãezinhos

Mousse de maracujá
1 lata de leite condensado
2 caixinhas de 200 g de creme de leite
250 ml de suco de maracujá concentrado
(exatamente 1 medida da lata de leite condensado)

MODO DE PREPARO
Liquidifique a mousse e reserve. Pique as frutas. Comece
sempre pelas frutas que não oxidam; depois pique as
outras, deixando as bananas por último. Misture as frutas
picadas, despeje a mousse por cima e decore.

Dicas Nutricionais: A salada de frutas
traz diversos benefícios, pois tem alta
concentração de vitamina A, C e E, é diurética e ainda
tem poderes contra a depressão. É aconselhável que
seja consumida logo, pois as frutas da salada podem
estragar se guardadas por muito tempo.
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Dicas Nutricionais: A alimentação equilibrada
tem, na medida certa, todos os nutrientes
básicos que seu corpo precisa para manter-se saudável.
O pão de queijo possui cálcio.
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Molho de Abacate

Bolo de Cenoura

Aluno: Gabriel Eugenio Morais Delgado
Professora: Maria Josiane Rafael Figueira Vice-Diretora: Simone Camargo de Oliveira Melo

Professora: Claudinéia de Oliveira Proença Diretora: Claudete Pereira da Silva Vice-Diretora: Márcia de Lima Guimarães Silva

Escola Estadual Hiroshi Kosuge
Ribeirão Branco

Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva
Ribeirão Branco

A receita do molho de abacate para saladas é uma receita simples; basta saber manusear um
liquidificador. Já havia ouvido falar sobre essa receita por minha mãe e já havia experimentado,
mas só agora aprendi a preparar. Aprendi
também que é uma receita muito saudável
e que o abacate é uma fruta mais saudável
até que a banana; sua gordura é boa para
controlar o colesterol, entre os benefícios que
esta fruta contém.

Alunas:

Maria Vitória Pereira da Silva e Poliana de Almeida Rodrigues

Quando ouço a palavra “bolo”, logo me lembro da minha mãe e da minha avó. Desde pequena,
sempre fui um pouco sapeca e um dia à tardinha tinha visita em casa; minha mãe tinha
acabado de tirar do forno esse meu bolo preferido e chamou a visita para tomar chá. Eu, muito
esperta, disse que não queria comer o bolo
só pra eles deixarem um pedaço maior pra
mim. Assim que a visita saiu, eu devorei
toda a forma de bolo.

INGREDIENTES
3 ovos
½ copo de óleo
3 copos pequenos de leite
1 copo de açúcar
2 copos de farinha de trigo
2 cenouras médias
1 colher de fermento em pó

INGREDIENTES
1 abacate grande e maduro
2 dentes de alho
Suco de um limão
Cebola de cabeça picada, cebolinha, salsinha e sal a gosto

Cobertura:
1 colher de margarina
½ caixinha de leite
Achocolatado, na quantidade que preferir

MODO DE PREPARO
Corte o abacate ao meio para retirar o caroço; com o auxílio
de uma colher, coloque o abacate no liquidificador. Em seguida,
adicione os dentes de alho, o suco de limão, a cebola picada, a
cebolinha e a salsinha. Quanto ao sal, acrescente aos poucos
até chegar no ponto desejado. Para acompanhar, nesta receita
usamos a couve picadinha, mas o molho combina com outras
saladas também.

MODO DE PREPARO
Primeiramente, bata no liquidificador os ovos e depois
acrescente o óleo, o leite e o açúcar; bata novamente com
a cenoura até ficar totalmente líquido. Coloque em uma
tigela, acrescente o trigo e o fermento em pó; misture bem e
coloque para assar.

Dicas Nutricionais: Sabe- se que o abacate é
uma fruta muito nutritiva por ser rico em
diversos tipos de vitaminas, que tanto podem prevenir
como também controlar vários tipos de doenças.
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Dicas Nutricionais: A cenoura tem muitas
vitaminas que fazem bem à nossa saúde. Como
algumas crianças tem resistência a saladas, essa é uma
boa maneira de fazê-las comerem esse excelente alimento.
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Bolo de Maçã

Bolo de Laranja

Aluno: João Pedro Candido dos Reis Ribeiro
Professora: Daiane Aparecida de Oliveira Ribeiro Vice-diretor: Edicléia Paes de Camargo

Aluna: Noemi Gonçalves
Professora: Lucicléia de Fátima Farias Vice-Diretora: Vera Lúcia Viana

Escola Estadual Papa João Paulo ll
Ribeirão Branco

Escola Estadual Professor Abdiel Lopes Monteiro
Ribeirão Branco

“O homem é parte da natureza e está sujeito às suas leis, como qualquer outro ser vivo”. Esta máxima
nos faz crer que os poderosos agentes da natureza são, sem dúvida, o melhor método de cura colocado
por Deus à disposição da humanidade. Estes agentes são: ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, ar, luz solar,
água, argila (terra curativa) e exercícios físicos. Com base neste pensamento é que eu procuro
orientar meus filhos quanto à importância de uma alimentação saudável no papel preventivo e no
combate de doenças. E por tratar-se de um alimento nutritivo e saboroso é que eu compartilho esta
receita bastante apreciada pelos meus filhos e por toda a família, pois contém ingredientes ricos em
vitaminas e excelentes para a saúde.

Aprendi esta receita com a minha irmã. É um bolo simples, mas muito saboroso. Este bolo fica
muito macio e leve por ter um segredo: não se acrescenta água e nem leite, apenas a laranja.

INGREDIENTES
3 maçãs sem cascas (reserve as cascas)
4 ovos
1 ½ xícara de açúcar
1 xícara de chá de óleo
½ xícara de nozes picadas
½ xícara de uvas passas
2 ½ xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
Açúcar de confeiteiro
Canela em pó

INGREDIENTES
1 laranja com casca e sem sementes
4 ovos
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
½ xícara de maisena
1 colher de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Corte as maçãs em cubos e coloque numa vasilha com
água e açúcar, para não escurecer. Bata no liquidificador os
seguintes ingredientes: óleo, ovos, as cascas de maçãs e
o açúcar. Coloque numa tigela a farinha de trigo peneirada,
o fermento, as uvas passas, as nozes picadas e as maçãs
picadas já escorridas, misture e em seguida coloque os
ingredientes batidos no liquidificador e mexa tudo. Despeje
numa assadeira untada com farinha de rosca ou de trigo
e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 35 minutos.
Depois de assado, retire do forno e polvilhe com açúcar de
confeiteiro misturado com a canela em pó.
OBS.: Não despreze a água utilizada nas maçãs picadas.
Sirva gelada como refresco.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A maçã diminui o nível
de colesterol ruim do organismo, inibe a
formação de cálculos biliares, estimula o trabalho dos
rins e favorece a secreção da urina; também tonifica
o sistema nervoso, tem propriedade cicatrizante e
depurativa e favorece a atividade cerebral.
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Dicas Nutricionais: A casca da laranja contém
‘limonóides’, substâncias que podem prevenir e
controlar o desenvolvimento de certos tumores e prevenir
o câncer. A laranja é fonte de vitamina C, que possui ação
antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais livres,
moléculas perigosas à saúde humana.
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Corte a laranja em 4 partes, tire as sementes e o miolo branco.
Bata a laranja, os ovos, o açúcar e o óleo no liquidificador.
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a maisena e o
fermento em pó; coloque a massa líquida do liquidificador e
bata até ficar homogênea. Coloque tudo em forma untada e
leve ao forno por 30 minutos.
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Tapioca de Pizza
Aluna: Mariana Furniel
Vice-Diretora: Joseane Blefari da Silva

Escola Estadual Cleophânia Galvão da Silva
Assis

Escolhi esta receita porque minha mãe e eu sempre procuramos substitutos para o pão em
nossas refeições. E desde que ficamos sabendo, por orientação dos professores da escola e
por pesquisa na internet, que a tapioca é um ótimo alimento, resolvemos adotá-la em nosso
cardápio diário.

Receita
INGREDIENTES
4 colheres (sopa) de farinha de tapioca hidratada
1 tomate
1 fatia de muçarela de búfala light
2 fatias de peito de peru
Chia

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: As receitas de tapioca

light são uma opção proteica para um plano
alimentar saudável, contribuindo para a saúde óssea e a
atividade metabólica.
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Monte a massa da tapioca. Em seguida, retire-a da
frigideira e ponha em um prato apto a ir ao microondas.
Logo depois, espalhe a muçarela de búfala sobre a massa
aberta. Acrescente as fatias de peito de peru, tomate e
a chia. Leve a tapioca recheada e aberta por 40 segundos
ao microondas. Coma a tapioca aberta ou fechada em
meia-lua.
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Creme de Cupuaçu

Salada de Frutas com Granola

Voluntário: Diogo Roberto Faria Venezian
Professora: Juliana Mota Silva

Aluna: Maria Eduarda Schilder
Vice-Diretora: Lindalva M. Silva

Escola Estadual Dom Antônio José dos Santos
Assis

Escola Estadual Dona Carolina Francini Burali
Assis

Essa receita foi extraída do caderno de receitas de sobremesas da minha mãe. É uma das
preferidas da família e, sempre que nos reunimos, apreciamos esse prato. O cupuaçu é uma
fruta que garante uma sensação diferente e deliciosa ao paladar.

Escolhi esta receita porque sempre a fazemos em casa. É bem simples, rápida e saborosa.
Além disso, os ingredientes são baratos.

Receita
INGREDIENTES
1 xícara de mamão
1 xícara de uvas
1 xícara de abacaxi
1 xícara de maçã
1 xícara de kiwi
1 xícara de banana
½ xícara de suco de laranja
4 colheres (sopa) de mel
½ xícara de granola

INGREDIENTES
1 lata de creme de leite light
1 lata de leite condensado light
1 xícara de polpa de cupuaçu

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata o creme de leite, o leite condensado e a
polpa de cupuaçu por 3 minutos, até que se forme uma mistura
homogênea. Coloque a mistura em potes individuais ou em um
refratário médio e deixe na geladeira por 2 horas. Se preferir
uma consistência mais firme, deixe no congelador pelo mesmo
período.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: O cupuaçú é um alimento
rico em vitaminas A, C, B1 e B2, além de minerais
como cálcio e fósforo, e pectina, uma fibra solúvel que
ajuda a manter a saciedade. Entretanto, a receita fica mais
saudável se o cupuaçú for batido apenas com frutas.
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Dicas Nutricionais: Por ser um alimento rico
em fibras, o principal benefício da granola é
favorecer o trânsito intestinal, combatendo a prisão de
ventre. Além disso, a granola contém antioxidantes que
contribuem para diminuir o risco de desenvolvimento de
câncer e ajudam a prevenir doenças cardiovasculares.
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Em um recipiente, misture as frutas. Acrescente o suco
de laranja e o mel; regue as frutas. Por último, salpique a
granola e sirva.
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Cookies Integrais com Chocolate

Pingadinho de Milho Verde

Aluna: Ana Carolina da Silva Toledo
Professora: Solange Freitas Siciliato Breda Vice-Diretora: Juliana Del Gobo Monteiro

Aluna: Giovana de Oliveira Silva
Vice-Diretor: Odênis de Souza Cardoso

Escola Estadual Doutor Clybas Pinto Ferraz
Assis

Escola Estadual Professor Léo Pizzato
Assis

Estava assistindo a um filme na casa da
minha prima Bia, quando ficamos com
fome. Então, ajudei-a a preparar um Cookie
Integral que ficou uma delicia! Comemos
quase todos os biscoitos durante o restante
do filme. É uma receita fácil e saborosa.

A minha avó fazia esta receita no sítio onde nós morávamos. Sempre para o café da tarde, em
que ela contava histórias e depois se sentava para ver as crianças brincarem. Esta receita era
realizada sempre na época de plantação de milho. Todos saboreavam enquanto compartilhavam
os contos, as lendas e os fatos da localidade.

INGREDIENTES
1 ovo
¾ de xícara (chá) de açúcar mascavo
½ xícara (chá) de margarina
1 xícara (chá) de essência de baunilha
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
1 xícara (chá) de aveia em flocos grossos
½ xícara (chá) de nozes picadas
½ xícara (chá) de uvas passas
¼ xícara (chá) de linhaça
1 pitada de sal
½ colher (chá) de bicarbonato
½ colher (chá) de fermento em pó
¼ colher de chá de canela em pó
1 ½ xícara (chá) de gotas de chocolate

INGREDIENTES
3 dúzias de milho verde
4 ovos
Cheiro verde
Sal a gosto
Alho e cebola
Farinha de trigo
Óleo

MODO DE PREPARO
Bata na batedeira o ovo, o açúcar, a margarina, a essência
de baunilha e a farinha de trigo integral. Em seguida, junte
os demais ingredientes e misture bem com uma colher. Faça
bolinhas mais ou menos do tamanho de um bombom e coloque
em uma forma untada com margarina ou forrada com papel
manteiga; deixe uma distância de cerca de 3 centímetros entre
as bolinhas de massa. Pingue gotas de chocolate sobre elas
e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 15 a 20
minutos. Quando começarem a dourar as bordinhas de baixo,
pode retirar para não queimar. Espere esfriar e sirva.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: É uma receita bem
balanceada, pois a maioria de seus
ingredientes é integral e saudável.
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Dicas Nutricionais: O milho verde é rico em
fibras que ajudam no trato intestinal.
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Rale o milho verde e a cebola. Misture com sal, alho picado e
cheiro verde, acrescente os ovos e coloque a farinha de trigo
até dar o ponto de colher para pingar na gordura quente.

118 Assis

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Assis 119

Doce de Mamão

Torta de Legumes Generosa

Aluno: João Guilherme Ferreira Martins
Vice-Diretora: Simone Moscoso de Souza Ferreira

Aluna: Rosilene Nunes Cardoso
Vice-Diretora: Jeceli Aparecida Fazioni Sousa

Escola Estadual Professor Carlos Alberto de Oliveira
Assis

Escola Estadual Professora Lourdes Pereira
Assis

Eu escolhi essa receita porque meu pai
tem um restaurante e, quando ele faz esse
doce, eu gosto muito. É uma receita fácil e
saborosa.

Essa torta de legumes foi criada há cerca de
quinze anos, época em que uma pessoa da
minha família, por necessidade, precisou
mudar os hábitos alimentares.

INGREDIENTES
1 mamão verde ralado ou cortado em cubinhos
2 copos de açúcar
Água e alguns cravos (6 ou 7)

2 colheres (sopa) de fermento em pó
4 colheres cheias de queijo parmesão
3 batatas do tipo inglesa
4 cenouras médias (separar uma para a massa de
liquidificador)
1 abobrinha do tipo paulista
Meio maço pequeno de espinafre (com o talo)
1 cebola grande picada
Meio maço de cheiro verde e de salsa picada
1 pacote de queijo ralado (50g)
1 tomate grande cortado em rodelas
Sal a gosto
2 colheres de margarina
4 ovos inteiros
1 copo de óleo de soja
2 colheres de fermento em pó
12 colheres de farinha de trigo
2 copos de leite
1 copo de água

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Lave o mamão, corte-o ao meio no sentido do comprimento,
retire as sementes; corte-o novamente, com um cortador de
legumes, em fatias bem finas (fitas) ou em cubos. Após ralar
ou cortar em cubinhos, deixe-o em uma bacia com água quente
e depois deixe escorrer. Coloque a calda no fogo (2 litros de
água e o dobro de açúcar, de acordo com a quantidade do
mamão). Deixe ferver durante uns 30 minutos e quando a
calda estiver mais espessa, despeje o mamão. Quando ele
estiver cozido, coloque em uma vasilha.
Dica: Em relação ao açúcar, deve-se dosar até que fique uma
calda. Se 2 copos de açúcar forem insuficientes, acrescente
mais um copo. Quando a calda estiver espessa, coloque o
mamão para que ele cozinhe; se colocar muito açúcar, a calda
não cristaliza.

INGREDIENTES

Dicas Nutricionais: O mamão apresenta uma
boa quantidade de vitaminas A, C e do complexo
B, além de ferro, cálcio, fósforo, potássio, carboidratos,
enzimas como a papaína e a fibrina, fibras e carotenoides.
Cada 100g da fruta possuem em média 50 calorias, o que o
torna uma ótima opção para os cafés da manhã.
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Dicas Nutricionais: Receita não calórica e
econômica, rica em ferro e vitaminas. Excelente
para servir em qualquer ocasião.
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Lave e dscasque as batatas, corte-as em cubinhos bem
pequenos. Lave e raspe as cascas das cenouras, picando
em pedaços pequenos; o mesmo procedimento em relação
à abobrinha. Em um panela grande, coloque a margarina,
a cebola e deixe dourar; acrescente os legumes e espere
refogar. Coloque a água para amolecer os legumes e deixe
cozinhar um pouco; não é necessário deixar secar toda a
água. Adicione sal a gosto. No liquidificador, coloque os ovos,
a cenoura, o óleo, o queijo ralado, o leite e parte da farinha.
Despeje em uma vasilha e mexa com as mãos; acrescente o
restante da farinha e continue mexendo. Por último, adicione
o fermento e mexa bem. Despeje parte da massa em uma
assadeira untada e enfarinhada; coloque o recheio da
panela e despeje o restante da massa. Por cima, coloque os
tomates cortados em rodelas e salpique queijo ralado. Leve
para assar em forno pré-aquecido a 180ºC. O prato estará
pronto quando dourar o queijo e um palito, ou faca de mesa,
entrar e sair da massa sem grudar.
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Gelatina Colorida Diet

Crepioca

Aluna: Vanessa Brancalião Cardoso
Vice-diretora: Valdirene Marconato

Aluno:

Escola Estadual Doutor José de Souza
Borá

Patrick Leandro de Carvalho Gonçalves
Vice-Diretora: Caroline Siena Scarabelo

Escola Estadual Antônio Fontana
Cândido Mota

Minha mãe aprendeu essa receita com a minha tia. Lá em casa, gostamos muito por ser um
doce muito saboroso, refrescante e que não engorda. E também adoramos ver o colorido que
fica na travessa.

Já havia visto várias vezes essa receita na
TV, na internet e em revistas; sempre tive
a curiosidade de fazer e experimentar.
Agora, surgiu a oportunidade de conferir
essa massa bem versátil que pode ter
recheios doces e salgados.

INGREDIENTES
Massa:
1 ovo
2 colheres (sopa) de tapioca
1 pitada de sal
Recheio:
100g de carne moída magra
1 tomate picado
Cebola, alho, salsa, cebolinha, sal e pimenta a gosto
Azeite
Alface americana picada

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

3 caixas de gelatina diet de sabores diferentes (cereja,
limão e uva)
1 lata de leite condensado diet
1 lata de creme de leite diet

MODO DE PREPARO
Distribua a gelatina em 3 travessas; cada sabor em uma
travessa. Deixe endurecer e quando estiver no ponto, corte em
cubos e misture os 3 sabores em uma só travessa. Despeje
o leite condensado e o creme de leite; misture. Coloque para
gelar e sirva.

Dicas Nutricionais: A gelatina é rica em
colágeno e atua no processo contra a flacidez.
Previne o envelhecimento, não tem gorduras e é um
ótimo alimento auxiliar nas dietas de emagrecimento.
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Dicas Nutricionais: Para quem sente falta de
comer massas e quer fugir do glúten, essa é
uma opção saudável e econômica. A tapioca, por sua vez,
é rica em vitamina K, ferro e cálcio, importantes para a
proteção e o desenvolvimento ósseo. Também é rica em
fibras, facilitando o processo digestivo.
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Para a massa, use uma frigideira antiaderente e coloque um
fio de azeite e os ingredientes dela, ocupando todo o fundo.
Doure os dois lados, com cuidado para não quebrar a massa.
Reserve. Para o preparo do recheio, doure a cebola e o alho
em uma outra panela; acrescente a carne moída e deixe
refogar. Em seguida, adicione os tomates, a cebolinha, o sal e
a pimenta a gosto. Depois, é só montar os crepes, colocando
o recheio mais a alface picada e enrolando a massa em volta.
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Pão Caseiro

Suco de Berinjela

Aluna: Maria Eduarda Alves
Universitária: Elisa Aparecida dos Santos

Aluno: Vinícius Fernandes do Carmo
Professoras: Jessiana da Costa Mascarelli e Elisangela Begosso

Escola Estadual do Jardim São Francisco
Cândido Mota

Escola Estadual Doutor José Augusto de Carvalho
Cândido Mota

Tenho treze anos e desde pequena frequento o programa Escola da Família. Sempre gostei
de ver minha mãe cozinhar e com ela aprendi muitas coisas; e também invento algumas. Me
lembro que minha avó faz muito pão caseiro e por isso resolvi fazer também. Não ficou igual
à receita da minha avó, mas deu muito
certo e todos adoraram.

Essa receita já é uma tradição na nossa família. Há aproximadamente quinze anos, a
ensinaram para o meu tio que lutava para melhorar sua saúde, pois vivia com a taxa de
colesterol alterada. Após três meses tomando o suco, ele não só melhorou o seu colesterol
como também perdeu peso e ganhou disposição e energia para suas atividades diárias. A
partir daí, a receita foi passada para a minha tia, para a minha avó e até que, hoje, todos
tomamos.

INGREDIENTES
2 e ½ copos de água morna
20g de fermento biológico
1 kg de farinha de trigo
1 ovo
½ copo de óleo
1 colher (sopa) de sal
6 colheres (sopa) de açúcar

INGREDIENTES
½ litro de água gelada
1 berinjela
Suco de 10 laranjas ou de 5 limões
1 colher de açúcar

MODO DE PREPARO
Amorne a água em uma panela e despeje nela o fermento,
o açúcar e 7 colheres de farinha de trigo. Cubra com um
guardanapo e reserve por 10 minutos. Observe que virou
uma esponja; agora, acrescente o restante dos ingredientes
e pouco a pouco vá colocando a farinha de trigo. Amasse a
massa com mãos até que fique bem macia e desgrudando das
mãos. Coloque na panela e cubra de novo com o guardanapo,
reservando por mais 10 minutos. Unte uma assadeira com
margarina, divida a massa em 3 pedaços e enrole como
preferir. Cubra a massa e coloque no sol por alguns minutos,
que ela crescerá bem. Em seguida, é só assar em fogo baixo,
até que fique corada.

MODO DE PREPARO
Corte a berinjela em cubos e coloque no liquidificador com
a água gelada; adicione o suco das 10 laranjas e/ou dos 5
limões. Adicione o açúcar e bata tudo por uns 3 minutos.
Sirva gelado.

Dicas Nutricionais: O pão caseiro é um
alimento saudável, com menor concentração
de conservantes e aromatizantes. A vantagem é que
o pão, quando preparado em casa, possibilita a adição
de outros alimentos (cenoura, espinafre, beterraba,
mandioca), tornando-o mais nutritivo. Deve ser
consumido moderadamente.
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Dicas Nutricionais: O suco deve ser tomado no
almoço e no jantar. Tome um copo de 200ml
10 minutos antes das refeições e um outro logo depois
delas, para que a bebida iniba a absorção de gordura pelo
organismo.
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Macarrão com Legumes

Crustuli

Aluna: Tainara Ferreira da Silva
Vice-Diretora: Sandra Regina Camolese

Aluno: João Pedro Domeni Penha
Professora: Cristiane Maria Silveira Brentegane Vice-Diretora: Regina Célia Garcia Girotto

Escola Estadual José dos Santos Almeida
Cândido Mota

Escola Estadual Professora Clotilde de Castro Barreira
Cândido Mota

Minha mãe aprendeu a fazer esta receita
com a minha avó Maria. Ela sempre faz
em casa e eu gosto muito.

Essa receita é uma tradição na minha família. Teve início na casa dos pais da minha bisavó
paterna, que vieram de navio da Itália para o Brasil à procura de trabalho na lavoura. Todos
os finais de semana a bisa fazia essa receita para a reunião da família e dos compadres no
chá da tarde, à sombra de um pé de mangueira. Essa é uma receita fácil e rápida de preparar;
contém ingredientes de baixo custo e é muito saborosa.

INGREDIENTES
Meio pacote de 500g de macarrão
1 cenoura picada
1 chuchu picado
2 batatas picadas
Meio frango cortado em pedaços
Sal a gosto
(Se desejar pode acrescentar tomate, mandioquinha,
vagem e cebolinha ou salsinha)

INGREDIENTES
500g de farinha de trigo tipo 1 ou integral
1 xícara de açúcar
1 pitada de sal
1 colher de fermento de pão
2 ovos
½ xícara de chá de leite

MODO DE PREPARO
Coloque pouco óleo numa panela de pressão, despeje a cebola
e deixe dourar; acrescente o frango e refogue. Em seguida,
despeje a cenoura e depois de cerca de 3 minutos coloque
o chuchu e as batatas. Mexa tudo e adicione água até um
pouco mais da metade da panela; coloque o sal. Espere a água
ferver e acrescente o macarrão. Deixe tudo ferver novamente
e espere em torno de 20 minutos até que o macarrão, os
legumes e o frango amoleçam.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A cenoura e o chuchu têm
fibras, colaboram para o bom funcionamento do
intestino. Além disso, são ricos em vitaminas e minerais e
são pouco calóricos. Excelentes para nossa saúde.
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Dicas Nutricionais: Para que a receita fique
mais saudável, utilize farinha integral e asse ao
invés de fritar. Sirva com suco de fruta natural.
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Misture os ingredientes secos e aos poucos junte os ovos
e o leite. Amasse a massa até que obtenha uma mistura
homogênea e lisa; deixe-a descansar por 30 minutos.
Separe a massa e abra com o auxilio de um cilindro ou rolo,
para que fique mais fina; o segredo para que fique mais
crocante é a massa bem fina. Depois é só fritar ou assar e
passar no açúcar com canela.
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Suco Desintoxicante

Lasanha de Abobrinha

Aluno: Luís Augusto Pedrosa Grossi
Vice-Diretora: Edlene Campos da Silva Tófoli

Aluna: Natália de Oliveira
Vice-Diretora: Renata Garcia Frazão Caron

Escola Estadual Rachid Jabur
Cândido Mota

Escola Estadual Santo Hino
Cândido Mota

Essa receita foi indicada por uma nutricionista quando minha avó precisou fazer um tratamento
de saúde. Ela gostou tanto dos benefícios que esse suco trouxe para sua saúde que incluiu em sua
dieta e ensinou a todos da família. E nós sempre bebemos quando comemos refeições pesadas,
como churrasco e feijoada.

Esta receita foi desenvolvida quando a nossa família resolveu ser mais saudável. A partir de então,
minha mãe pesquisou e experimentou
novas combinações e sabores. E dentre
tantas receitas, uma que foi aprovada é a
lasanha de abobrinha. Saudável e saborosa.

INGREDIENTES
1 laranja
Suco de ½ limão
1 maçã gala ou fuji
1 pedaço de gengibre (do tamanho de uma moeda de 1
real)
1 folha de couve
½ copo de água
Gelo

INGREDIENTES
2 abobrinhas médias
200g de carne moída
1 molho de tomate pronto
Sal a gosto
Alho e cebola
1 fio de azeite
100g de muçarela
100g de presunto
Salsinha e cebolinha a gosto
Queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Higienize os ingredientes, corte em pedaços e leve ao
liquidificador com a água e o gelo. Bata por 40 segundos. Não
coe e beba em seguida.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Esse suco é muito bom,
pois promove a queima de gordura, ajuda na
digestão e ainda elimina as toxinas do nosso organismo.
Se preferir, pode trocar a laranja por abacaxi.
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Dicas Nutricionais: Com pouquíssimas
calorias - aproximadamente 27Kcal por 100g
-, a abobrinha é composta basicamente por água (95%
de líquido). No entanto, é uma boa fonte de vitamina C,
ácido fólico e sais . Além disso, contém betacaroteno, que
é convertido em vitamina A no organismo.  
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Fatie as abobrinhas e passe em água fervendo. Em uma
panela, coloque o azeite, o alho e a cebola e refogue junto
com a carne moída. Acrescente o molho de tomate e uma
xícara de água. Deixe cozinhar e em seguida acrescente
salsinha e cebolinha a gosto. Em um refratário, coloque uma
camada de molho, uma de abobrinha, molho novamente,
fatias de muçarela e presunto. Repita novamente - molho,
abobrinha, molho - e para finalizar salpique queijo parmesão
ralado. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por cerca
de 30 minutos. Sirva com arroz branco.
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Suco Rosé

Coscorões da Vó Tereza

Voluntária: Gisele Damasceno Barbosa
Diretora: Léia Cristina Damasceno

Universitário: Rafael Sant’Anna Carvalho
Vice-Diretora: Valma Helena do Nascimento Barreiros

Escola Estadual Joaquim Gonçalves de Oliveira
Cruzália

Escola Estadual Professor Teófilo Elias
Florínea

Meus pais sempre viveram da “roça” e isso proporcionou o acesso a alimentos frescos e saudáveis.
Aos domingos, dia de uma boa macarronada com frango caipira, sempre faltava algo. Como não
tínhamos condições de comprar refrigerantes, minha mãe começou a fazer sucos exóticos, realizando
experimentos com frutas, verduras e legumes para acompanhar o almoço. O fato é que os sucos
viraram moda - laranja, limão, mamão, amora, jabuticaba, goiaba, alface, cenoura, couve, salsa,
hortelã, pepino, chicória, rúcula, tomate, soja... não faltavam ingredientes. Hoje, continuo a apreciar
as maravilhas produzidas pela minha mãe e que, certamente, serão repassadas aos meus filhos e
assim por diante. Afinal, viver bem e com saúde vale a pena sempre!

Minha avó costumava reunir os netos para fazer esta receita, principalmente em dias chuvosos.
Todos juntos fazíamos o passo a passo, em meio a muitas histórias e risadas. Empurrávamos os
sofás da sala para colocar colchões e cobertas no chão, deixando um ambiente inesquecível de casa
da vovó, onde saboreávamos os deliciosos coscorões. Essa era uma receita da minha bisavó e foi
passando de geração em geração até hoje.

INGREDIENTES
1 cenoura média
1 mamão pequeno
10 laranjas geladas
1 beterraba média
½ litro de água gelada
Gelo a gosto
Açúcar ou mel a gosto

INGREDIENTES
1 e ½ copo de água morna
½ copo de óleo
1 colher de fermento em pó
1 colher rasa de açúcar
1 colher de sal
½ kg de farinha de trigo
2 ovos

MODO DE PREPARO
Esprema as laranjas e reserve (se possível, na geladeira);
descasque a cenoura, o mamão e a beterraba, batendo-os
no liquidificador até que se dissolvam por total. Em seguida,
adicione a laranja e bata novamente por alguns segundos.
Se preferir coe, mas o ideal é que se sirva sem coar, para que
não se perca nutrientes. Por fim, acrescente gelo a gosto e,
se preferir, adoce com mel, açúcar ou adoçante - salientando
que não é necessário, pois a beterraba e a cenoura são
leguminosas doces. Rendimento: 5 copos médios

MODO DE PREPARO
Sove a massa até ficar homogênea. Deixe crescer, depois
estique a massa e corte em tiras retangulares. Frite no
óleo bem quente.

Dicas Nutricionais: A receita é altamente
recomendável para a hidratação do corpo,
além de ajudar nas condições que previnem e combatem
a prisão de ventre. Frutas e legumes são alimentos
essenciais para o bom funcionamento do organismo e
para o bem estar de maneira geral.
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Dicas Nutricionais: Apesar de frita, a massa
é bastante nutritiva e contém proteínas e
carboidratos.
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Bolo Salgado de Pão de Forma

Bolo de Amendoim da Vovó

Aluno: Raul Castilho Jacomeli
Professor: Walker Freire Gomes Vice-Diretora: Eunice Oliveira Manarin

Aluna: Celma Regina Passos
Professor: Everaldo Luiz Leme

Escola Estadual Antônio de Almeida Prado
Iepê

Escola Estadual José Gonçalves de Mendonça
Maracaí

O bolo salgado de pão de forma com frango é um prato tradicional feito pela minha tia na ceia
da virada do ano. Este prato é uma opção para diversificar o cardápio das pessoas que gostam de
sanduíche. A receita é simples e bem prática,
pois os ingredientes são modestos e saudáveis,
com isso incrementam nosso apetite.

Essa receita tem origem no tempo de meus bisavós. Sempre que havia uma confraternização
familiar, o bolo de amendoim era o prato preferido de todos. A minha mãe me ensinou a fazêlo quando eu ainda era bem pequena. Foi
então que eu passei a gostar de culinária.

INGREDIENTES
5 pães integrais
3 peitos de frango
1 tomate picado sem semente
1 cebola grande picada
1 dente de alho picado
5 cenouras raladas
2 latas de milho
2 latas de ervilha
Azeitona
Batata palha
Sal
Azeite

INGREDIENTES
3 ovos
1 iogurte
Óleo (Medida: copo de iogurte)
1 lata de leite condensado light
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher de fermento em pó
2 xícaras de açúcar

MODO DE PREPARO
Cozinhe os peitos de frango com água e sal na panela de
pressão por cerca de 30 minutos; escorra a água e desfie
toda a carne. Em uma panela, refogue a cebola, o alho e o
tomate, acrescente o frango e mexa bem; desligue o fogo.
Coloque o milho e as azeitonas. Retire a casca do pão de
forma e reserve as cascas. Coloque a primeira camada de pão
bem apertadinho, passe um pouquinho de maionese light e
coloque metade do recheio; coloque a segunda camada de pão
de forma, passe mais um pouquinho de maionese e coloque
o restante. Coloque a terceira camada de pão de forma, que
será a última e passe um pouquinho de maionese light; leve
à geladeira por no mínimo 30 minutos. Tire da geladeira e
desenforme. Passe a maionese restante em volta do bolo
todo. Coloque batata palha para enfeitar; se desejar, coloque
cebolinha, cenoura e tomate ao redor.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Este prato se torna saudável
pela diversidade: tomate, cebola, cenoura, milho
verde, ervilha, azeitona e alho. Enfim, a variedade de alimentos
pode contribuir com o funcionamento do organismo e
proporcionar mais disposição.
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Dicas Nutricionais: Embora bastante calórico,
o amendoim é um aliado da boa forma. Um
de seus principais predicados é promover a sensação de
saciedade. Além disso, é fonte de fibras, que demoram
mais tempo para ser digeridas, prolongando esse efeito.
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Torre o amendoim e retire a casca; triture com um pouco
de açúcar e reserve. Em seguida, para a massa, bata no
liquidificador os 3 ovos, um copo de iogurte natural, uma
xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha
de trigo e uma colher de fermento em pó. Leve para assar
usando uma forma grande de pudim. Depois do bolo
assado, faça uma cobertura de brigadeiro. Espalhe no bolo
e coloque o amendoim triturado por cima.

132 Assis

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Bolo da Vó Gerosina

Bifum da Família Baba

Aluna: Juliana Silva de Souza
Vice-Diretora: Juliana Vieira Amstalden Oliveira

Aluna: Luciana Cristina Miotto Baba Feitosa
Vice-Diretora: Gláucia Leme Amstalden Paiva

Escola Estadual Professor Lourenço Luciano Carneiro
Maracaí

Escola Estadual Professora Maria Aparecida Galharini dos Santos
Maracaí

Esta receita é da minha avozinha, doceira de mão cheia. Ela aprendeu com sua mãe, ainda
na infância. Nessa época, a família da vovó tinha uma plantação de mandiocas e esse
alimento era utilizado em vários pratos. Um deles é esse delicioso bolo, que gosto muito e
convido todos a experimentar.

Na cultura oriental o arroz é a base de muitos pratos, especialmente na dieta japonesa. O macarrão bifum
tem origem asiática e foi bem difundido no Japão. Aqui no Brasil, não é tão diferente; na minha família,
o bifum, juntamente com outros pratos típicos, marca datas especiais como o Ano Novo. Meu avô, Yuriko
Baba, chegou ao Brasil com seus pais na década de 1920; casou-se com outra imigrante e assim constituiu
família. A cultura e a culinária japonesa foram transmitidas para seus descendentes. Esse prato me traz
muitas recordações; remete a inúmeras lembranças de uma época em que a família conseguia reunir
todos os membros em datas comemorativas. Era um momento de confraternização e de reviver os sabores
da comida da vovó. Hoje eles não estão mais entre nós, mas o bifum permanece vivo nas memórias e nas
festividades da minha família, ajudando a rememorar uma época muito saudosa.

INGREDIENTES
1 pacote de 200g de bifum (macarrão de arroz)
2 cenouras médias raladas
2 pepinos japoneses, ralados com a casca
Azeite
Vinagre de arroz
Gergelim torrado
Pimenta do reino moída
Sal

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de açúcar
1 lata de leite condensado light
5 ovos inteiros
4 e ½ colheres (sopa) de margarina
1 e ½ xícara (chá) de leite
4 e ½ xícaras (chá) de mandioca crua ralada em tiras (500g)
1 e ½ colher (sopa) de fermento em pó químico
4 e ½ colheres (sopa) de queijo ralado
100g de coco em flocos

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, o açúcar e
a margarina. Transfira para uma tigela e misture os demais
ingredientes. Acrescente sobre eles o líquido batido. Mexa
bem e despeje a mistura em uma forma untada. Asse bem em
forno pré-aquecido a 200ºC.

Dicas Nutricionais: A mandioca é uma raiz com
alto valor energético (cada 100 g possuem 150
calorias). Também possui sais minerais (cálcio, ferro e fósforo) e
vitaminas do Complexo B.
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Dicas Nutricionais: O bifum possui a
vantagem de ser mais leve do que o macarrão
convencional, apresentando baixo valor calórico; cada
100 g apresentam 250 calorias e pouca gordura. E é
também fonte de fibras, o que contribui para a saciedade.
Vale ressaltar que o bifum não contém glúten.
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Ferva água em uma panela grande. Após levantar fervura,
desligue o fogo e acrescente o pacote de bifum. Durante
2 minutos, mexa delicadamente para que o bifum se solte.
Escorra e em seguida enxague com água gelada. Deixe-o
escorrer e coloque-o em uma vasilha; reserve. Escorra a
água que juntou no pepino ralado e misture-a ao bifum, com
a cenoura ralada. Acrescente aos poucos o sal, o gergelim
torrado, o vinagre de arroz, o azeite e a pimenta do reino (a
gosto). Misture bem todos os ingredientes e leve à geladeira
por aproximadamente 2 horas. Sirva gelado.
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Bolo de Banana na Caneca

Jiló Refogado

Aluna: Bárbara Pereira de Freitas
Professora: Fernanda Guedes dos Santos Vice-Diretora: Joana Darc dos Santos Ramires

Aluna: Maria Júlia Soares Garcia
Professor: Mílton Pontes Garcia

Escola Estadual Professor Rage Anderaos
Nantes

Escola Estadual Coronel José Joaquim Bittencourt
Palmital

Minha família gosta de fazer essa receita por ser um lanche rápido e saudável. Além disso,
é uma delícia.

Minha avó adora fazer receitas simples e gostosas. Escolhi uma que eu e minha família
gostamos muito. É nutritiva e fácil de fazer.

INGREDIENTES
1 banana amassada
1 clara
2 colheres (sopa) de aveia
½ colher (café) de fermento em pó
Canela
Margarina

INGREDIENTES
10 jilós pequenos
2 tomates
½ cebola
Cheiro verde e sal a gosto
Um fio de óleo

MODO DE PREPARO
Unte a caneca com a margarina e polvilhe com a canela.
Num potinho, misture a banana amassada com a clara,
junte a aveia e, por fim o fermento. Coloque na caneca e leve
ao microondas por um minuto e meio. Desenforme e sirva.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A aveia é um cereal rico em
fibras e proteínas, além de ser uma natural fonte de
vitaminas, principalmente as do complexo B1.
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Dicas Nutricionais: O jiló é um fruto, não
um legume; é bastante amargo. Embora ele
tenha essa característica forte, possui vários benefícios
que as pessoas talvez desconheçam. Possui baixo valor
calórico e seu gosto amargo é excelente para o bom
funcionamento do nosso sistema digestivo.
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Pique o jiló e o tomate em cubos; pique também o cheiro
verde e a cebola. Coloque todos os ingredientes em uma
panela e leve ao fogo com um pouquinho de água, até que
fiquem bem cozidos. Depois, é só servir.
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Paella Valenciana
Aluna: Maria Eduarda Belini Albano
Professor: Edmilson Antônio de Oliveira

Sopa de Macarrão e Legumes
Comunidade:

Escola Estadual Professora Adalgisa Cavezzale de Campos
Palmital

INGREDIENTES
1 kg de arroz tipo bomba ou senia
1 cebola grande em cubos
6 a 7 dentes grandes de alho fatiados
1 alho poró fatiado
300g de ervilha torta ou de vagens fatiadas
1 cenoura média em cubos
2 tomates vermelhos médios em cubos
1 pimentão amarelo pequeno (ou 1/2 grande) em cubos
1 pimentão verde pequeno (ou 1/2 grande) em cubos
1/2 pimentão vermelho pequeno em cubos
300g de frango ou coelho em cubos
300g de pescada branca em cubos
100g de lula em anéis
100g de camarão
100g de porco
(usamos linguiça fresca apimentada de ótima qualidade)
6 a 8 mexilhões
6 camarões grandes ou lagostins (para decorar)
1 vidro de azeite de oliva de ótima qualidade
Ramos de alecrim

Escolhi esse prato por ser a especialidade
da minha avó. Aprendi com ela que
a paella é um prato em que podemos
variar os ingredientes, colocando o que
queremos. Isso faz com que fique difícil
alguém não gostar.

Elias José Pereira da Silva e José da Silva Nonato Junior
Professor: Deodato Alves da Silva

Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira
Paraguaçu Paulista
Quando cai a temperatura ou em dias chuvosos, minha família sempre pede para que a mãe
faça essa receita. Enquanto tomamos a sopa, conversamos muito sobre esportes, programas de
TV, brincadeiras de adivinhações e muito mais.

MODO DE PREPARO
Com o fogo médio, refogue a linguiça, até soltar bastante
gordura. Acrescente o frango e refogue até dourar. Quando tiver
‘sujado’ o fundo da panela, acrescente a cebola, os pimentões, a
pimenta dedo-de-moça (com ou sem semente) e o alho poró. Regue
com um pouco de azeite de oliva. Assim que os legumes murcharem,
acrescente o alho, a ervilha torta (ou as vagens), o tomate e
a pescada. Mexa bem para incorporar todos os ingredientes.
Abaixe o fogo e acrescente o arroz. Regue com mais um pouco de
azeite e quando começar a ‘chiar’, jogue a água quente de açafrão
ao longo do arroz diretamente (se tiver, use um caldo de peixe ou
camarão). Misture tudo e complete com água quente até faltar um
pouco menos de um dedo da borda. Misture bem os ingredientes,
até ficarem uniformemente distribuídos. Acrescente o alecrim,
a lula e os mexilhões, e um pouco mais de caldo; na sequência,
coloque os camarões. Com o fogo sempre baixo, deixe secar bem; é
preciso “socorrar”(socarrat) o fundo, ou seja, formar uma camada
de arroz tostado no fundo. É um procedimento delicado porque
não é mesma coisa que queimar. E é o que dará o gosto da paella.
Finalize com as tiras de pimentão assado e com os camarões ou
lagostins grandes. Espere ao menos 10 minutos antes de servir.
Rendimento: serve de 10 a 12 pessoas.

INGREDIENTES
½ kg de macarrão
900ml de água
100g de carne de frango
100g de carne moída
4 batatinhas
2 folhas grandes de couve
1 cenoura grande, ralada
2 tomates médios
1 pimenta dedo de moça
Sal e colorau a gosto

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Existem 379 calorias em 1
xícara de paella, sendo 32% de gorduras, 43% de
carboidratos e 25% de proteínas.
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Dicas Nutricionais: Por ser um alimento
natural, é leve, nutritivo e de boa digestão.
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Ferva a água e coloque todos os ingredientes para cozinhar;
mexa de vez em quando. As carnes de frango e moída devem
ser cozidas separadamente. Após cozidas, junte tudo na
mesma panela e sirva.
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Rondelli com Brócolis

Frango com Legumes

Aluna: Laura Marson Marquioli
Professor: Evandro Lázaro Soares de Oliveira Universitária: Maria Júlia Gabrigna Rosa

Aluno: Luca Rodrigues Firmino
Professora: Shirley Cardoso Romano Vice-Diretora: Fátima de Jesus Lucas Soares

Escola Estadual Isidoro Baptista
Paraguaçu Paulista

Escola Estadual Professor Dr. Antonio de Benedictis
Pedrinhas Paulista

Quando eu era criança, minha avó sempre
cozinhava para mim um rondelli de queijo
com molho de brócolis. Essa era a única
forma que ela conseguia para me fazer
comer brócolis. Eu adorava desenrolar o
rondelli e comer parte por parte.

Quando eu era bem pequenino, minha avó sempre falava que eu tinha que comer bastante legumes para
crescer e ficar bem forte igual ao He-Man. Como o desenho era bem na hora do almoço, a minha avó enchia
o meu prato de legumes e me dizia:“Come que você vai ser igual ao He-Man”. Eu sempre perguntava a ela se
tinha frango, porque eu gostava muito de frango; minha avó, então, começou a fazer legumes com frango.
Agora, sempre falo para a minha mãe fazer aquele prato que a vovó adorava fazer para mim e recomendo
a todos que tenham o hábito de comer legumes. Hoje não tenho mais a vovó mas guardo comigo a receita
maravilhosa que ela me ensinou.

INGREDIENTES

1 pacote de massa fresca para lasanha
1 maço de brócolis
Queijo muçarela ralado a gosto
Requeijão light a gosto
2 colheres de manteiga
5 colheres de cebola picada
2 dentes de alho picados
500ml de leite
2 colheres de farinha de trigo
Sal e pimenta a gosto

1kg de frango
1 cenoura pequena
½ pimentão verde
½ pimentão vermelho
10 vagens
1 cabeça de brócolis
1 maço de espinafre
1 cebola
3 dentes de alho
Molho de tomate
1 lata de ervilha com milho verde
300g de muçarela
Orégano a gosto
2 colheres de óleo
Sal a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Inicialmente, lave e corte os brócolis utilizando, inclusive,
seus talos e folhas. Coloque em uma vasilha à parte e
acrescente água fervente, até cobrir. Deixe pré cozinhar
por 10 minutos e escorra a água. Leve uma panela com a
manteiga ao fogo e deixe derreter; ali, frite a cebola e o alho.
Quando já fritos, diminua o fogo e acrescente a farinha
peneirada. Mexa bastante e aos poucos acrescente o
leite. Quando estiver homogêneo, adicione os brócolis.
Experimente se o sal está no ponto e acrescente pimenta,
caso ache necessário. Coloque as faixas de massa fresca
sobre uma bancada limpa e corte em tiras para rondelli, na
altura em que preferir. Passe requeijão e jogue muçarela
sobre as tiras, enrolando-as. Coloque os rondellis já
enrolados em uma vasilha que possa ir ao forno, já untada
com requeijão. Enrole todos os rondellis necessários até
encher a vasilha. Coloque o molho por cima. Cubra com mais
muçarela e leve ao forno por 30 minutos.

Primeiramente, corte todos os legumes e o frango em
pedacinhos; refogue o frango separadamente. Frite 2 dentes
de alho cortados em rodelinhas, juntamente com a cebola e 2
colheres de óleo. Assim que o frango estiver pronto, acrescente
o molho de tomate refogado, o espinafre e deixe ferver por 3
minutos. Desligue o fogo e prepare os legumes. Lembre-se de
que é possível preparar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo:
enquanto o frango é preparado, você pode cozinhar os legumes
em outra panela para adiantar o processo. Os legumes poderão
ser cozidos todos juntos por 5 minutos - menos o milho com
ervilha, pois estes enlatados já vêm pré-cozidos. Quando os
legumes estiverem cozidos, deixe escorrer o excesso de água
e acrescente-os ao frango já pronto. Mexa bem devagar e
deposite a mistura em uma assadeira; arrume bem, espalhando
com cuidado os legumes. Para finalizar o prato, acrescente por
cima a muçarela, cobrindo todos os ingredientes. Salpique com
orégano para o retoque final e leve ao forno por 20 minutos.

INGREDIENTES

Dicas Nutricionais: Brócolis é a hortaliça que
possui maior teor de ferro, mineral responsável
pela síntese de células vermelhas. Contém ainda vitamina
C, que permite a recuperação de fibras musculares; cálcio,
responsável pela contração muscular; e outros nutrientes
como potássio, zinco, vitamina A, B1, B2 e B6.
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Dicas Nutricionais: A cenoura previne
doenças cardiovasculares, enquanto o
espinafre auxilia na construção muscular e na formação
dos dentes e dos ossos. A vagem rejuvenesce e previne
diabetes, enquanto os pimentões verdes e vermelhos
contribuem no combate aos radicais livres.
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Pãozinho de Cebola

Bolo da Vó Nice

Aluna: Ana Clara Pereira
Vice-Diretora: Josimeire Almeida Alves de Souza

Aluna: Thais Garcia
Professora: Daniela Dal Poz Ferreira

Escola Estadual Professora Clarisse Pelizone de Lima
Platina

Escola Estadual Professor David José Luz
Tarumã

Essa receita é feita por minha bisavó.
Todas as vezes em que nos reunimos em
sua casa, ela não deixa faltar essa delícia.
A receita virou um laço de nossa família
e espero que ela continue sendo isso: a
marca mais gostosa da nossa família.

Quando criança, enquanto meus pais trabalhavam eu ficava com uma vizinha que, por consideração e
afeto, comecei a chamar de Vó Nice. Toda tarde,
ela fazia alguma coisa para tomar café e o que
eu mais gostava era o bolo de cenoura com
cobertura de chocolate. Até hoje, quando vou
visitar minha avó postiça, ela faz o bolo pra mim.

INGREDIENTES
1 kg de farinha de trigo
4 ovos
50g de fermento em pó
1 xícara de leite morno
1 xícara de óleo
1 colher (sopa) de açúcar
1 colher (sobremesa) de sal
4 cebolas grandes

INGREDIENTES
Massa:
4 ovos
3 cenouras
½ xícara de óleo
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar

MODO DE PREPARO

1 colher de fermento em pó

Bata no liquidificador os ovos, o leite , o óleo, o açúcar, o sal,
a cebola e o fermento, até ficar bem homogêneo (líquido).
Depois, despeje a mistura em uma vasilha e mexa a farinha
até dar o ponto de enrolar; sove bastante. Faça bolinhas e
deixe crescer por uma hora; depois, pincele gema em cima e
coloque para assar em forno pré-aquecido por 40 minutos.
Para acompanhamento, sirva com patê de berinjela.

Cobertura:
2 colheres de chocolate em pó
1 colher de margarina
3 colheres de leite
5 colheres de açúcar

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A cebola é um alimento
muito utilizado como tempero e possui um
sabor forte e ácido. Ela é rica em vitamina A, vitamina
B1, B2,B3, C, ferro, cálcio, potássio, fósforo, magnésio, sódio
e silício. Além disso, é boa fonte de flavonóides, antiinflamatória e antioxidante.
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Dicas Nutricionais: A cenoura protege a
pele dos danos do sol devido à presença de
antioxidantes e vitamina A, que melhora a qualidade
da pele, prevenindo a formação precoce de rugas, secura
e manchas; a cenoura é um vegetal que pode ser
consumido em forma de sucos, purê, em saladas e bolos..
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Coloque no liquidificador os ovos a cenoura picada e o óleo;
bata bem. Em um recipiente à parte, coloque a farinha de
trigo, o açúcar e o fermento; misture bem e coloque em uma
assadeira média, untada com óleo e farinha. Leve para assar.
Para a cobertura, misture todos os ingredientes e leve em
fogo brando até levantar fervura. Espalhe sobre o bolo.
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Bolo sem Farinha de Trigo
Aluna/Comunidade: Rosângela Maria de Oliveira Almeida
Professora: Mara Sílvia Morato do Amaral Terni Vice-Diretora: Dorotéia Aparecida Gonzalez

Escola Estadual Valentim do Amaral
Anhembi

Esse bolo já está conosco desde que eu era criança. Hoje, faço para meus filhos. Aprendi a fazêlo com a minha tia Maria de Lurdes e todos que provam uma fatia sempre pedem a receita.

Receita
INGREDIENTES
1 lata de leite condensado
4 ovos
100g de coco ralado
1 colher (sopa) de fermento em pó
Dicas Nutricionais: A intolerância ao glúten não

celíaca é a capacidade ou dificuldade de digestão
do glúten, que é uma proteína presente em alguns cereais,
como trigo, centeio e cevada. Nessas pessoas, o glúten irrita
o intestino delgado, provocando diarreia, dor e inchaço
abdominal, além de dificultar a absorção de nutrientes.
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MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Unte uma
forma pequena, coloque a massa e leve para assar.
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Broto de Feijão com Queijo
Aluno:

Jean Aparecido Caetano

Bolo de Banana Integral
Aluno:

Professoras: Nilcéia Aparecida Cazaes Passaroni , Vanderlene Aparecida Ribeiro Massarico, Sandra Cristina de Oliveira
e Mariana Rosseto. Vice-Diretora: Márcia Cristina Cremer Montoro Lopes

Botucatu 145

Douglas da Silva Santana

Professoras: Beatriz Alessandra de Oliveira e Silva | Luiza Almeida de Oliveira Vice-Diretora: Dulcineia de Oliveira

Escola Estadual Anselmo Bertoncini
Bofete

Escola Estadual Professor Pedro Augusto Barreto
Areiópolis
Minha mãe aprendeu essa receita ajudando a patroa dela a cozinhar. Quando ela comeu,
gostou muito e passou a fazer em casa também. Nós gostamos muito; o broto é um alimento
diferente e com os outros ingredientes fica muito saboroso.

Minha mãe dizia que a minha bisavó Dona Benedita criou uma receita que era misteriosa e saudável. Todos
queriam saber como aquele fabuloso bolo era produzido, mas ela mantinha o segredo. O bolo de banana integral
era a sobremesa preferida da família no Natal, Ano Novo, almoço de Páscoa e até em chá de bebê, pois todos sabiam
que, além de delicioso, ele era nutritivo e saudável; logo, podiam comer sem medo. Certo dia, quando todos estavam
reunidos na mesa de jantar, minha bisavó anunciou que iria revelar o segredo da receita. No mesmo instante todos
ficaram apreensivos. E ela começou: “Os segredos
são: saber escolher as melhores bananas, comprar as
melhores uvas passas e não deixar o bolo queimar,
mas o principal ingrediente dessa receita é o amor.
Garanto a vocês que todos conseguirão produziINGREDIENTES
lo se não faltar esse importantíssimo ingrediente.
O que eu quero é que todos saibam que fazer um
Massa:
bolo de banana é igual à vida, as coisas acontecem
3 bananas nanicas
com calma e é olhando e com muito amor que se
4 ovos
aprende”. A partir daquela noite, todos sabiam o
¾ de xícara de óleo de girassol
segredo do delicioso bolo da minha bisavó, que além
1 pote de iogurte natural 170 g
de nos revelar os ingredientes da receita, transmitiu
2 colheres de mel
uma linda lição de vida que vem passando de
1 xícara de farinha integral
geração para geração na nossa família.
1 xícara de aveia
1 xícara de açúcar mascavo
½ xícara de leite
150g de uvas passas
1 colher (sopa) de fermento para bolo
Caramelo:
4 colheres de açúcar mascavo
3 bananas nanicas

MODO DE PREPARO
Caramelo:
Derreta o açúcar na forma do bolo até formar um caramelo;
logo em seguida, espalhe-o sobre a forma e com o caramelo
ainda quente acrescente as bananas cortadas para a
decoração do bolo.

INGREDIENTES
250g de broto de feijão
100g de ervilha ou milho cozido
Uma fatia de queijo muçarela
Sal, azeite e orégano

MODO DE PREPARO
Lave o broto de feijão em água corrente e coloque-o num
recipiente com água e sal; leve ao fogo por oito minutos.
Retire do fogo e escorra toda a água em excesso. Com
o broto de feijão ainda quente, coloque a fatia de queijo,
adicione o orégano, o azeite e o milho ou ervilha. Pode servir.

Dicas Nutricionais: O broto de feijão é um
vegetal tradicionalmente encontrado em pratos da
culinária chinesa. Apresenta considerável teor de compostos
fenólicos, substâncias responsáveis por ações antioxidantes
benéficas à saúde.
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Dicas Nutricionais: A banana é conhecida
por fornecer energia instantânea - 90 calorias
por 100 g do seu consumo. Uma das principais fontes de
hidratos de carbono e de açúcar, a banana também é rica
em fibras dietéticas.
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Massa:
Em uma vasilha, acrescente os ovos, o óleo de girassol,
o iogurte natural e o mel; misture bem e aos poucos
acrescente a farinha integral e a aveia, sem parar de mexer a
massa. Adicione o açúcar mascavo e o leite logo em seguida;
misture a massa por aproximadamente 5 minutos. Depois,
acrescente as bananas amassadas com um garfo e as uvas
passas; por último, acrescente o fermento. Pré-aqueça o
formo em 180ºC, despeje a massa na forma com caramelo e
leve ao fogo por aproximadamente 45 minutos.
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Docinho de Cenoura
Professora e Voluntária: Rosemeire Cristina Rezende
Vice-Diretora: Jusmara Nogueira Cunha Tenore

Pão Caseiro da Família

de Souza

Aluno:

Escola Estadual Doutor Armando de Salles Oliveira
Botucatu
Quando criança, minha mãe estava fazendo doce de abóbora quando eu cheguei da escola. Vi muitas
cenouras na pia e pensei que ela estivesse preparando doce de cenoura. Corri pra brincar com minha amiga
e fui logo contando sobre o doce de cenoura.
A mãe dela apressou-se para providenciar
os ingredientes e pediu para que eu ajudasse
a preparar. Foi assim que surgiu o doce de
cenoura, mas na verdade o que minha mãe
fazia era doce de abóbora e não de cenoura,
como eu havia pensado.
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Christian Carlos Alves Angélla Júnior

Vice-Diretor: Christian Carlos Alves Angélla

Escola Estadual Parque Residencial 24 de Maio
Botucatu

Sempre que eu ia à casa da minha avó, ela fazia um delicioso pão caseiro; depois de algum
tempo, eu mesmo dei a ele o nome de ‘pão caseiro da família’.

INGREDIENTES
½ kg de cenoura ralada
2 copos de açúcar cristal (280ml)
1/2 copo de coco ralado (150ml)
2 colheres de manteiga (24g)
2 copos de água ou suco de abacaxi natural (240ml)

INGREDIENTES
Aproximadamente 1 kg de farinha de trigo
2 ovos
1 copo (requeijão) de leite
1 xícara (chá) de óleo
1 colher (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de sal
50g de fermento para pão
2 colheres (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO
Hidrate a cenoura com um pouco de água ou de suco de
abacaxi; reserve. Derreta o açúcar em fogo médio, até obter
um caramelo. Misture a cenoura já hidratada no caramelo
feito com o açúcar; coloque a manteiga e o restante do suco
aos poucos e vá mexendo. Misture o coco ralado aos poucos
e continue mexendo até soltar da panela. Se precisar
acrescentar mais um pouco de suco ou água, espere esfriar
na geladeira. Tempo de preparo: 1 hora. Rendimento: 30
copinhos. Pode acompanhar sorvete de creme

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A cenoura é fonte de
vitamina A, fibras, cálcio, lipídios, manganês,
magnésio, ferro, fósforo, potássio, zinco, tiamina e niacina.
Entretanto, nem todos estes componentes nutricionais
possuem grandes proporções nutritivas.
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Dicas Nutricionais: Receita rica em
carboidratos, facilmente transformada em
energia. Excelente para crianças que gastam muita
energia durante o dia.
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Bata no liquidificador todos os ingredientes, com exceção
da farinha. O leite deve estar morno. Em uma vasilha, coloque
os ingredientes já batidos no liquidificador e adicione a
farinha até dar o ponto. Deixe a massa crescer até dobrar de
tamanho; depois, enrole os pãezinhos e coloque para assar
em forno médio.
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Bolo de Cereja Diet

Escondidinho de Carne

Aluna: Victória Alessandra Porto Vizzotto
Professora: Sandra Regina Seullner Domingues Vice-Diretora: Solange Rodrigues

Aluno: João Carlos Rocha Junior
Vice-Diretora: Adriana Vieira Rodrigues Batista

Escola Estadual Professor Euclides de Carvalho Campos
Botucatu

Escola Estadual Professor Américo Virgínio dos Santos
Botucatu

Na minha família há uma tradição: minha bisavó Edina faz uma receita especial para comemorar o
nascimento de cada neto; e comigo não foi diferente. Quando ela soube que eu ia nascer, foi para a cozinha
preparar especialmente para a ocasião um bolo de cereja. Ela levou o bolo para minha mãe, mas o médico a
barrou e falou que eu e minha mãe teríamos o risco de ficar com diabetes. Triste e desanimada, minha bisa
foi correndo tentar fazer outra receita, mas sem adição de açúcar; tentou, mas não conseguiu. No dia do
meu nascimento, ela levou o bolo de cereja mesmo e todos ficaram na maior alegria. No meu aniversário de
2 anos, após fazer receitas especiais para mim, minha bisa sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Quando a
encontramos, ela estava próxima ao fogão e os quitutes quase prontos para o meu aniversário. Daquele ano
em diante, sempre no meu aniversário nos lembramos dela. Isso acontece até hoje, eu sofro com isso, pois me
culpo de não estar ao lado dela quando tudo aconteceu. A receita especial feita por ela marcou a minha vida.

Minha tia conta que costumava fazer esse escondidinho de carne moída nos finais de
semana, quando toda a família estava
reunida para festejar algo. Escolhi essa
receita por ser saborosa e de fácil preparo,
já que utilizamos ingredientes que não
são tão caros. Gosto muito dessa receita e
gostaria que vocês experimentassem.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

3 Xícaras de farinha de trigo
1 Xícara rasa de adoçante em pó
4 Ovos
1 Colher (sopa) de fermento em pó
2 Colheres (sopa) de essência de cereja

10 batatas grandes
2 tomates (picados)
1 sachê de molho de tomate
1 pacote de azeitona (sem caroço e picadas)
150ml de leite
2 colheres de margarina
Sal a gosto
Azeite a gosto
12 fatias de muçarela

MODO DE PREPARO
Bata as claras em neve e reserve. Depois, bata no
liquidificador os demais ingredientes, menos a essência de
cereja; em seguida, pegue a batedeira e coloque a massa
leve e fofa, adicione a essência e deixe batendo por 10
minutos. Por fim, unte uma forma, junte tudo e coloque no
forno por aproximadamente 35 minutos.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Recomendado para
pessoas que não possam ingerir açúcar ou que
estejam de dieta.
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Dicas Nutricionais: A batata é rica em
carboidratos e amido. Eles fornecem cerca de
80 calorias por 100 g de consumo. A batata também
contém água e fibra alimentar em grande proporção,
além das vitaminas B, C, E e K.
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Em uma panela grande, cozinhe as batatas; depois de
cozidas, acrescente leite, margarina e sal. Amasse até que
vire um purê e reserve. Em outra panela, coloque a carne
moída com um pouco de azeite; aos poucos, acrescente
tomate e azeitona picados, além de sal a gosto. Por fim,
coloque um sachê de molho de tomate. Em uma travessa,
coloque uma camada do purê de batata, depois acrescente
uma camada com a carne moída, coloque mais uma camada
de purê de batata e, por último, as fatias de muçarela.
Depois, leve ao forno até a muçarela ficar dourada.
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Bolinho de Chuva

Pão Caseiro

Comunidade: Maria Aparecida do Carmo Arruda Turri
Professora: Ana Rita Rocha Romão Vice-diretora: Teresinha de Abreu

Aluna: Mônica Santos Lopes
Professora: Rosana Teresa de Abreu Dellevedove Cruz Vice-Diretora: Neide Scolastrici

Escola Estadual Professor Egildo Paschoalucci
Botucatu

Escola Estadual Professor Francisco Guedelha
Botucatu

Minha avó morava no sítio e muitas vezes não tinha o que por na mesa no café da manhã ou
de tarde, então corria até a cozinha e já saía o bolinho tão esperado. É uma receita que vem de
família: minha avó passou para a minha mãe e daí para a neta e futuramente para a bisneta.
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O tema abordado no 7º ano foi ‘Os micro-organismos’. Assim, a produção de alimentos ficou mais
atraente com a realização de uma aula prática denominada pelos alunos como ‘Pão Caseiro do
7º Ano’, pois facilitou a aprendizagem da
fermentação e dos cálculos de Matemática.
Da teoria à prática.

INGREDIENTES
1 kg de farinha de trigo
50 g de fermento biológico
1 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de açúcar
1 colher (chá) de sal
4 ovos
Leite - o suficiente para desgrudar das mãos

MODO DE PREPARO
Misture os 6 primeiros ingredientes em um recipiente grande
e, aos poucos, acrescente o leite morno até formar uma
massa uniforme, sem grudar nas mãos. Deixe descansar
por uma hora. A massa deve ficar coberta com um plástico.
Após o crescimento, divida a massa em 4 partes e abra
sobre uma mesa enfarinhada. Enrole os pães e coloqueos numa assadeira; pincele com uma gema de ovo. Leve ao
forno médio para assar por aproximadamente 50 minutos.
Pode-se acrescentar ervas finas ou queijo e presunto, para
realçar o sabor. O pão pode ser embalado em filme plástico e
congelado por 60 dias no freezer.

INGREDIENTES
3 ovos
2 copos americanos de açúcar cristal
½ kg de farinha de trigo
1 copo americano de leite
2 colheres (sopa) de fermento em pó
Canela e açúcar refinado
Óleo

MODO DE PREPARO
Bata os ovos com açúcar cristal, acrescente farinha de
trigo e aos poucos coloque o leite; vá mexendo até ficar
uma massa consistente. Por fim, adicione o fermento em
pó. Em seguida, frite em óleo não muito quente. Depois de
frito, passe no açúcar refinado com canela.

Dicas Nutricionais: Farinha contém
carboidratos que são responsáveis por energia,
assim como o açúcar em geral. A gordura do leite, os ovos
e óleo podem ser uma fonte de lipídios que também
proporcionam energia. Fontes de vitaminas A, B, D e saís
minerais que regulam o funcionamento do organismo.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A farinha de trigo integral
é fonte de vitaminas B e fibras. Tanto a farinha
branca quanto a integral são excelente fonte de selênio, e
a integral contém excelentes teores de manganês.
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152 Botucatu

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Pãezinhos de Mandioca

X-Floresta

Aluna: Ana Beatriz Cesar de Freitas
Professora: Elaine Freitas Romo Andrade Vice-Diretora: Cilene Maria Ambrosio

Aluno: Caio Matheus da Silva Muroni
Professora: Thais Janaina Catagnaro Vice-Diretora: Anesley Mericoffer

Escola Estadual Professor João Queiroz Marques
Botucatu

Escola Estadual Professor Raymundo Cintra
Botucatu

Quando eu era criança, gostava de passar os finais de semana no sítio da minha avó. Ela
sempre tinha mandioca plantada e como
não havia padaria próxima, ela sempre
fazia pãezinhos de mandioca para o café
da manhã e para o lanche da tarde.
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A receita surgiu a partir de uma visita dos alunos do 1º ano a uma Escola do Meio Ambiente. Ali, conheceram
uma horta orgânica da qual eram retirados alimentos servidos em um piquenique para todos que
frequentavam o lugar. Os alunos vieram a saber que o lanche havia sido batizado de X- floresta por conter
alguns elementos da floresta como raiz (cenoura), fruto (abobrinha) e folhas (alface). De volta à escola, o
aluno Caio teve a ideia de reproduzir esse lanche utilizando as verduras cultivadas na horta da própria
escola, estimulando, assim, uma alimentação
mais saudável entre todos os alunos.

INGREDIENTES
4 xícaras (chá) de mandioca cozida e amassada
1 xícara (chá) de leite morno
2 ovos
1 colher (sobremesa rasa) de sal
1 colher (chá) de açúcar refinado
¾ xícara (chá) de óleo
3 tabletes de fermento biológico
Farinha de trigo, até dar o ponto

INGREDIENTES
200g de abobrinha crua, fatiada bem
fininha no sentido diagonal
200g de cenoura crua, fatiada bem fininha, no sentido
diagonal
alface
pão integral
limão
azeite
sal
orégano, manjericão, salsinha e cebolinha

MODO DE PREPARO
Cozinhe a mandioca e amasse bem e reserve. Coloque no
liquidificador os ovos, o sal, o açúcar , o óleo, o fermento
e, por último, o leite morno. Bata ligeiramente. Coloque
a mistura batida em uma vasilha, juntamente com a
mandioca reservada e misture bem. Adicione aos poucos
a farinha de trigo, até que não grude mais nas mãos. Sove
muito bem e faça os pães do tamanho desejado. Coloque
em assadeira untada e deixe crescer durante 40 minutos.
Depois dos pães crescidos, leve para assar em forno
quente por 25 a 30 minutos.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A gordura deixa o pão
macio, mas não abuse. A mandioca é fonte de
carboidratos, vitaminas do complexo B e minerais, como
cálcio, ferro e fósforo.
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Dicas Nutricionais: A alface é um excelente
calmante natural, a cenoura é rica em vitamina A,
faz bem para a pele. Lanche nutritivo e de baixo valor calórico.
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Depois de lavar, esterilizar e cortar os vegetais, tempere
com azeite, limão, sal aromatizado e acrescente o orégano, o
manjericão, a salsinha e a cebolinha. Coloque esses vegetais
dentro de um pão integral e bom apetite.
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Bolo de Abóbora Madura

Botucatu 155

Pão com Recheio de Frango

Alunos: do 3º ano do ensino médio
Professora: Eliete Regina Brunetto Vice-diretora: Sandra Regina Moura

Voluntária/Professora: Ana Cláudia Dellamutta
Vice-Diretora: Sheila Pujol Vasconcelos

Escola Estadual Sophia Gabriel de Oliveira
Botucatu

Miranda

Escola Estadual Aristeu Vasconcellos Leite
Cesário Lange

Minha mãe era uma grande mulher e uma cozinheira de mão cheia. Fazia doces e bolos maravilhosos,
garantindo o sustento com seus dotes culinários. Tinha o dom de criar receitas, ficava imaginando sempre
alguma novidade culinária, algo inédito. E não
era de passar as receitas para ninguém. Dentre
essas muitas receitas, surgiu o bolo de abóbora
madura. É muito diferente e gostoso. Não tem
quem diga que não seja saboroso.

Era de costume da minha avó materna preparar sua receita de pães para a família, que era grande e
morava na zona rural. Minha mãe seguiu com essa tradição: cresci vendo-a sovar a massa com suas mãos
pequenas. Assim como eu, minha filha também aprendeu a receita e a inovou com diferentes recheios,
mesclando a tradição da família com novos sabores. Sempre faço esses pães para as reuniões da família
e amigos; e como é bom vê-los degustar! Afinal,
são quatro gerações com a mão na massa - e
onde o principal dos ingredientes é o amor!

INGREDIENTES
2 ovos
500ml de leite morno
125ml de óleo
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de açúcar refinado
45g de fermento biológico fresco (ou 3 tabletes)
1kg de farinha de trigo

INGREDIENTES
Massa:
150g de margarina sem sal
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
100g de coco ralado
½ lata de leite condensado
4 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 ½ xícara (chá) de abóbora cozida e
passada na peneira

MODO DE PREPARO

Obs: Deixe escorrer a água da abóbora, por meia hora
Calda:
1 xícara(chá) de açúcar
3 colheres (sopa) de leite de coco
½ xícara (chá) de coco ralado

MODO DE PREPARO
Bata bem a margarina, as gemas e o açúcar. Junte os
demais ingredientes e, por último, as claras em neve.
Coloque a massa em uma assadeira untada e enfarinhada
e leve ao forno até que asse e fique douradinho. Após assar
o bolo faça a calda. Leve todos os ingredientes da calda ao
fogo até derreter e jogue por cima do bolo ainda quente.
Corte o bolo em quadradinhos e sirva.

Dicas Nutricionais: A abóbora pertence ao
grupo das hortaliças, que é composto pelas
verduras e legumes. Em sua composição nutricional,
encontra-se carboidratos, proteína, pouquíssima gordura,
cálcio, sódio, potássio, fósforo, ferro, magnésio, vitamina A, C, E
entre outras. Possui, também, bastante água e fibras.
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Dicas Nutricionais: O pão é alimento
tradicional na culinária brasileira e por ser
caseiro, é mais saudável. Preparado artesanalmente,
possibilita a adição de ingredientes, tornando-o ainda
mais nutritivo. Pertence ao grupo dos cereais, é rico em
carboidratos e é uma excelente fonte de energia.
Histórias & Receitas 2015

Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o sal, o açúcar e, por
último, o fermento; despeje essa mistura em uma bacia
e acrescente, aos poucos, a farinha de trigo peneirada,
mexendo com uma colher. Quando ficar difícil de mexer e
a massa começar a desgrudar da bacia, passe a massa
sobre a mesa e sove com as mãos e com o auxílio de uma
espátula, fazendo movimentos sempre de fora para dentro
(das laterais para o centro da massa). Coloque a farinha
sempre aos poucos, pois se colocar demais, a massa poderá
ficar dura. Faça uma bola com a massa e deixe crescer por
uma hora na bacia já usada, coberta com um pano. Depois
de crescida a massa, separe em 2 partes iguais, abra
com um rolo, espalhe o frango e o requeijão. Enrole como
rocambole, pincele gema de ovo e coloque queijo ralado por
cima. Leve para assar em forno médio por aproximadamente
30 minutos. Para o recheio, utilize 1kg de peito de frango
cozido e desfiado (temperado a gosto), acrescido de cebola,
salsinha e colorau, além de 1 bisnaga de requeijão de 400g.
O rendimento desta receita é de 2 pães grandes.
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Sorvete de Banana
Aluno:

Panquecas Infalíveis

Victor Cesar Oliveira/Maria Inez Miranda (Comunidade/Mãe)
Professora: Bianca Aparecida Bertin Vice-Diretor: João Manoel Mendes.

Aluno: José Antonio Vieira de Almeida
Vice-Diretora: Danielli Vieira da Silva

Escola Estadual Professor Anízio Ferraz Godinho
Conchas

Escola Estadual Pofessora Danúzia De Santi
Itatinga

Minha mãe viu na televisão essa receita e resolveu fazer para a família. O legal é que, quando
ela fez pela primeira vez esta receita, minha irmã estava nos primeiros meses de gravidez.
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Minha bisavó Helena costumava oferecer almoços para pessoas que moravam nas fazendas
e vinham fazer compras na cidade. Ela aprendeu essa receita com uma senhora que sempre
vinha almoçar na casa dela, em um dia em que ela não tinha o que oferecer para as pessoas
que estavam lá esperando o almoço.
Minha avó aprendeu com minha bisavó
e minha mãe também faz essas deliciosas
e infalíveis panquecas.

INGREDIENTES
2 copos de leite
1 copo de maisena
1 copo de farinha de trigo
4 ovos
2 colheres de café de fermento em pó
Uma pitada de sal

MODO DE PREPARO
Bata os ingredientes no liquidificador. Aqueça uma frigideira
com uma colherinha de óleo. Coloque a massa na frigideira
com o auxílio de uma concha; deixe assar até que a borda
obtenha uma cor dourada. Vire a panqueca, deixando dourar
o outro lado e recheie ao seu gosto (carne, queijo e presunto,
frango, etc). Enrole e reserve-as em um pirex. Cubra com
molho de tomate polvilhado com queijo ralado e, só para
aquecer, leve ao forno pouco antes de servir. Sempre que
quiser pode aumentar o rendimento: é só dobrar as
quantidades. Tirando o sal da receita, você pode rechear a
panqueca com doce de leite, brigadeiro, banana ou geleia.

INGREDIENTES
Bananas maduras congeladas

MODO DE PREPARO
Pegar as bananas congeladas e colocar no processador por
alguns minutos ou até atingir a cremosidade.

Dicas Nutricionais: A banana é rica em
potássio, vitaminas do complexo B, em especial
a vitamina B6. Contém também magnésio e fibras.
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Dicas Nutricionais: A panqueca é uma
espécie de massa que pode ser utilizada das
mais diversas formas em pratos doces ou salgados, como
acompanhamento ou guarnição, como prato principal ou,
dependendo do tamanho e do estilo de refeição, até mesmo
como entrada ou sobremesa.
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Bolachinha de Nata

Bolo de Banana Integral

Aluna: Eduarda Cristina Araújo
Professoras: Silvia Helena de Oliveira, Silvana Sartori e Josiane Ariadne Lourenço

Aluna: Ana Júlia Zanella
Professoras: Rita Regina Magoga e Laís Roso Zangrano Vice-Diretor: Murilo José Garcia Sebastião

Escola Estadual Professora Inah Lopes de Oliveira Macedo
Itatinga

Escola Estadual Luiz Campacci
Laranjal Paulista

Quando minha mãe tinha sete anos, morava em uma fazenda à beira da represa
Paranapanema, onde minha avó criava uma vaca de leite que se chamava Malhada. A
vaca produzia tanto leite que a Vó Vera decidiu fabricar queijos para vender e, nos finais
de semana, fazia as deliciosas bolachinhas de nata, que eram as preferidas da minha mãe.
Passados vinte e seis anos, minha mãe resgatou a tradicional receita que continua até hoje
reunindo a família para momentos agradáveis.

A receita desse bolo vem sendo transmitida de geração em geração. Minha família optou
por esta receita por trazer benefícios para a saúde.

INGREDIENTES
2 ovos
2 colheres (sopa) de margarina
1 xícara (chá) de nata
1 colher (chá) de fermento
1 pitada de sal
2 xícaras (chá) de maisena
2 xícaras (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de queijo ralado
2 colheres (sopa) de coco ralado
Farinha de trigo

INGREDIENTES
4 bananas
4 ovos
100ml de azeite
2 colheres de mel
2 xícaras de aveia
2 colheres de fermento em pó
1 xícara de passas (nozes)

MODO DE PREPARO
Derreta a margarina e bata com os ovos, a nata e o açúcar;
acrescente o fermento, o coco, o queijo e a maisena. Misture
bem e adicione a farinha de trigo até o ponto de enrolar.
Coloque numa assadeira untada e leve ao forno até dourar.

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador e leve ao forno por 30 minutos.

Dicas Nutricionais: O ingrediente principal
dessa receita é a nata do leite, tradicionalmente
mais conhecida como creme de leite. Contém alto teor de
proteínas e gorduras. Também conserva alguns minerais
(cálcio e ferro), além das vitaminas A e D.
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Dicas Nutricionais: A banana reduz a pressão
arterial, contém vitaminas A, B e C, potássio e ferro.
O mel, por sua vez, melhora a imunidade, é bom para tosse
e infecções de garganta, além de ajudar na prevenção do
câncer. Já o azeite previne doenças cardíacas, é bom para o
cérebro e ajuda no combate à diabetes.
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Salada de Brócolis e Champignons

Tapioca de Rúcula e Tomate Seco

Aluna: Layla Cristina Rodrigues Santana
Professora: Renata Marques de Almeida Vice-Diretora: Lucimara de Oliveira e Silva

Aluna: Maria Luiza Cardoso
Professora: Ana Caroline Amorim Dias Vice-Diretora: Lisandra Benevides Lunardi

Escola Estadual Aldo Angelini
Porangaba

Escola Estadual Professora Maria Aparecida Justo Salvador
Pratânia

Em dias especiais, minha avó fazia essa receita e todos gostavam muito. Então, ela ensinou
para minha mãe, que é quem faz hoje. Eu
ainda não sei fazer, mas vou aprender.

Desde pequena sofri com o peso e ouvi as pessoas dizerem que a tapioca facilitava no
emagrecimento. Fui então pesquisar e constatei que, se eu utilizasse recheios saudáveis,
a tapioca poderia mesmo ser uma grande aliada; daí comecei a substituir o jantar por
uma tapioca saudável e além disso,
incluí frutas no meu cardápio. Já sinto a
diferença nas roupas e meus exames, que
estavam alterados, já estão normais.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 maço de brócolis em buquês
1 xícara (chá) de champignons fatiados
1 xícara (chá) de tomates cereja cortados ao meio
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cenoura média
Sal, pimenta do reino e suco de 1 limão

3 colheres (sopa) de goma pronta para tapioca
3 fatias de queijo ricota
3 fatias de tomate seco
5 folhas de rúcula

MODO DE PREPARO

Aqueça a frigideira espalhe as 3 colheres de sopa de goma
de tapioca; dê uma leve pressionada em toda a superfície
para aglomerar bem. Deixe por 2 minutos. Em metade da
massa, adicione 3 fatias de queijo ricota, 3 pedaços de
tomate seco e as 5 folhas de rúcula. Dobre a tapioca e deixe
por mais 30 segundos.

MODO DE PREPARO

Cozinhe os brócolis e a cenoura no vapor por 8 minutos, ou
até que fiquem al dente. Deixe esfriar e despeje em uma
saladeira. Adicione o tomate, os champignons, o azeite, o
sal, a pimenta do reino e o suco de limão. Sirva em seguida.

Dicas Nutricionais: A cenoura é boa para a
pele, para o cabelo e para as unhas. O brócolis é
rico em nutrientes que auxiliam na prevenção do câncer,
na redução da pressão arterial, na redução do nível do
colesterol e na prevenção do envelhecimento.
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Dicas Nutricionais: Por ser feita apenas de
mandioca, a tapioca é um alimento natural com
baixo teor de sódio, sem gordura, rico em carboidratos, de fácil
digestão e sem glúten.
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Mipeva

Burrito

Aluna: Daiane da Silva Franco Gonçalves
Professor: Ciro Rodrigues Vice-Diretora: Arlete Ferreira Silva

Aluna: Maria Victória Paes
Professora: Adriana Vieira Dagina Vice-Diretora: Márcia Aparecida Pereira de Almeida

Escola Estadual Vereador José Lopes
Quadra

Escola Estadual Professor Francisco de Oliveira Faraco
São Manuel

Esta receita era da minha bisavó, que passou para a minha avó, que passou para a minha
mãe. Por ser um alimento muito nutritivo e de fácil preparo, tornou-se comum em toda
nossa região porque dava ânimo e coragem para que os trabalhadores rurais enfrentassem
as longas noites de inverno nos ‘maiados de milho’.
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Minha avó era uma pessoa maravilhosa que me ensinou muitas coisas. Antes de dormir, ela deitava
ao meu lado e me contava muitas histórias. Certa vez, ela fez um prato no jantar e eu, curiosa que sou,
perguntei como ela havia aprendido a fazer
aquela receita e por que o prato era chamado
de ‘burrito’. Ela contou que aprendeu com a
mãe dela e que o nome ‘burrito’ vinha do fato
do alimento ser transportado nas costas dos
burros para atender pedidos distantes. Acredito
que a partir daí foi que surgiu o disk-entregas!
INGREDIENTES
½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha de milho
1 colher (sopa) de margarina
1 pitada de sal
2 xícaras de água
½ kg de carne moída
1 maço de alface lavado e fatiado
Tomate picado em cubos
Cebola picada em cubos
Queijo prato ralado
Alho picadinho (½ colher de alho em conserva)

INGREDIENTES
2kg de farinha de milho amarela
1kg de amendoim torrado e moído
½ litro de leite morno desnatado
½ litro de água morna
1 xícara de gordura de porco
2 ovos
½ colher de sal com alho

MODO DE PREPARO
Massa:
Em um recipiente, coloque a água e as farinhas; adicione
a margarina e um pouco de sal e mexa bem até obter uma
massa homogênea. Em uma frigideira, coloque um fio de
óleo. Com uma colher, pegue um pouco da massa e coloque
na frigideira, pegue outra colher de massa e coloque
novamente. Com o auxílio da colher, dê a forma redonda
e frite como massa de panqueca (mas não pode ser fina).
Coloque em um prato e reserve.

MODO DE PREPARO
Misture a farinha de milho com amendoim e, em seguida,
acrescente o sal e os ovos. Coloque a gordura e acrescente
o leite. Coloque a água até obter uma mistura homogênea.
Amasse bem e faça os bolinhos.

Recheio:
Em uma panela, coloque um pouco de azeite, um pouco da
cebola picada, alho e refogue a carne até ela ficar frita.
Dicas Nutricionais: A farinha contém
carboidratos, fibra alimentar e é uma ótima
fonte de energia (amido e ferro). O leite possui proteínas
e cálcio, enquanto o amendoim é rico em proteínas.
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Dicas Nutricionais: A alface é uma planta
herbácea, rica em nutrientes e clorofila; e tem
a função de alcalinizar e desintoxicar — principalmente o
fígado. Esta hortaliça constitui uma importante fonte de
vitaminas (A, C e niacina) e sais minerais (sais de enxofre,
fósforo, ferro, cálcio e silício).
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Montagem do burrito:
Em uma superfície plana coloque o disco de massa.
Acrescente um pouco da carne moída no centro e espalhe
até as pontas. Coloque a alface, o tomate, a cebola, molho
de pimenta a gosto e, no final, o queijo parmesão.
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Bolo de Leite Ninho

Salada do Posto

Aluna: Juliene Cássia Ramos
Professora: Francieli Aparecida Bernardes Shiraishi Vice-Diretora: Marlí Inês de Moura

Aluna: Ana Laura Ferraz Bernardo
Professora: Maria Rosane Forti Vice-Diretora: Lucimara Aparecida Josepette Garcia

Escola Estadual Professor Walter Carrer
São Manuel

Escola Estadual Professora Maria Benedita de Almeida Baida
São Manuel

Minha tia Roseli aprendeu essa receita com a irmã da nora dela. Sempre que ela faz esse bolo eu
a ajudo porque ela não enxerga muito bem e eu vou lendo os ingredientes. Nós fizemos esse bolo
para o aniversário da minha prima em uma festa surpresa. Ela adorou, os convidados elogiaram
muito e nos pediram a receita. Todas as
vezes que reunimos a família em almoços,
aniversários e festas, os nossos familiares
pedem para fazermos esse bolo. Eu adoro
porque tem ‘gostinho’ de família reunida,
de bons momentos e de muita alegria!

Botucatu 165

Fui com a minha família até Aparecida do Norte. Na volta, paramos em um posto de gasolina
para fazer um lanche e havia na parede uma foto de uma salada bonita e apetitosa. Falei
para a minha mãe que poderíamos comer aquela salada mas ela disse que ficaria muito caro,
pois nossa família é grande. Quando chegássemos em casa ela faria uma igual, completou.
Foi o que ela fez e a salada ficou maravilhosa. Todas as vezes que minha mãe faz esse prato,
chamamos de ‘Salada do Posto’.

INGREDIENTES
4 ovos
3 colheres (sopa) de leite ninho
2 xícaras de açúcar
2 e ½ xícaras de farinha de trigo
1 xícara de água fervente
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura/recheio:
20 colheres (sopa) de leite ninho
2 latas de leite condensado (normal ou light)
1 lata de creme de leite sem soro (light)
4 colheres (sopa) de margarina light

INGREDIENTES
½ maço de alface americana
½ maço de alface lisa
1 maço de rúcula
1 caixa de tomate cereja
4 batatas cozidas
4 ovos cozidos
1 pote de iogurte natural
Suco de um limão
Sal a gosto
Azeite

MODO DE PREPARO
Separe as claras das gemas. Bata as claras em neve e
reserve. Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar
até dobrar de volume. Junte o leite ninho, acrescente a água
fervendo, bata mais um pouco e junte a farinha. Desligue a
batedeira e, com um batedor manual, junte as claras em
neve, o fermento e misture com cuidado. Asse em forno
médio por 30 minutos.
Cobertura/recheio:
Bata na batedeira o leite condensado com a margarina até
obter um creme fofinho. Junte o leite ninho e acrescente
o creme de leite. Leve para gelar por 2 horas. Depois de
assado, corte o bolo ao meio no sentido horizontal. Recheie
a parte de baixo e cubra com o a metade restante do bolo.
Cubra o bolo. Para decorar, peneire o leite ninho ou coloque
coco ralado.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: O leite uma ótima fonte
de proteínas, de alto valor biológico e também
de alto PDCAAs, ou seja: fornece uma excelente matéria
prima para a construção muscular. É também rico em
carboidratos e lipídios.
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Dicas Nutricionais: Os ingredientes são todos
naturais. São alimentos reguladores e construtores
e devem fazer parte de uma alimentação balanceada.
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Lave todos os ingredientes e distribua em uma travessa as
folhas de alface lisa, as folhas de alface americana, a rúcula,
as batatas, os ovos e o tomate cereja. Para o molho, misture
o iogurte, o suco de limão, o azeite e o sal e jogue por cima
dos ingredientes.
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Bolo de Açúcar Mascavo
Aluna: Taynara Camila Vitório Silva
Professora: Vanda Vaz Lencioni Vice-Diretora: Maria Helena da Silva

Escola Estadual Professor Renato Angelini
Torre de Pedra
Com essa receita, minha mãe reencontrou uma amiga de infância pela rede social. Tudo
começou quando as duas eram crianças, colegas de escola lá no Paraná. Moravam próximas,
cada dia mais amigas, até que um dia se afastaram e perderam o contato. Depois de dez anos,
minha mãe estava em uma rede social e viu a foto do bolo que ela postou, compartilhada
pela amiga. Minha mãe ficou muito feliz com o reencontro e ainda mais por ter sido
proporcionado pelo bolo que ela sempre faz e por cuja receita, que aprendeu com a minha
avó, amigas que tinham se afastado tiveram um grande final feliz.

INGREDIENTES
2 ovos
¾ xícara de óleo
1 xícara de água quente
2 xícaras de açúcar mascavo
1 xícara de aveia em flocos
1 e ½ xícara de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (chá) de canela em pó

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador, coloque em uma forma untada e
asse por 40 minutos.

Dicas Nutricionais: Quanto mais escuro o
açúcar (açúcar mascavo), mais vitaminas e
mais minerais ele tem.
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Bolo de Cenoura
Aluna: Daiane Aparecida Alves Rodrigues
Comunidade: Ingrid Conceição do Rosário Vice-Diretora: Neusa Aparecida de Oliveira Rodrigues

Escola Estadual Bairro do Itaim
Caieiras
Todos os domingos, quando minha familia se reúne na casa da vovó, pedimos que ela faça
o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu adoro passar as férias na casa da vovó
porque, além da sua companhia, ela faz o bolo, torta salgada para o nosso lanche da tarde,
salada de frutas e gelatina de morango
com iogurte. Eu sou muito comilona e
a vovó faz muitas coisas gostosas. Ela é
uma ótima cozinheira.

INGREDIENTES
½ xícara (chá) de óleo
4 cenouras raladas ou cortadas
4 ovos
2 xícaras de açúcar
2 e ½ xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura:
1 lata de leite condensado
5 colheres de achocolatado
(fazer um brigadeiro mole na panela; no fogo baixo,
mexendo sempre, até dar o ponto).

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Sua alimentação é

responsável por 70% do resultado conquistado
no exercício físico. A ingestão correta de alimentos ricos em
carboidrato garante mais energia e disposição na hora da
execução de exercícios. O ideal é ingerir um alimento rico em
carboidrato para garantir energia durante a atividade física.
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Bata no liquidificador o oléo, a cenoura, os ovos e o açúcar por
5 minutos. Despeje em uma vasilha e acrescente a farinha
de trigo mexendo levemente até que fique uma massa
homogênea. Adicione o fermento e misture com cuidado. Em
seguida, unte uma forma, coloque a massa e leve ao forno por
40 minutos.
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Bolo de Banana com Canela

Caieiras 171

Arroz com Brócolis

Aluna: Milena de Jesus Coelho
Professora: Paula Gabrielli Vice-Diretor: Evânio Donizete Silva Costa

Estagiário PEF:

Escola Estadual Doutor Mario Toledo de Moraes
Caieiras

Paloma Gomes Donario de Oliveira
Vice-Diretora: Elza Monteiro

Escola Estadual Professor Rogério Levorin
Caieiras

Eu não sabia cozinhar até que, na escola, minha professora me ensinou a fazer esta receita
de bolo de banana com canela, contando como se segue cada passo da receita e como se faz
clara em neve. Eu não sabia que o ovo podia ficar assim fofinho e o bolo também ficou fofinho.
Hoje, preparo na minha casa este bolo e
toda a minha família se reúne para comer.
É muito bom aprender algo novo.

Essa receita tem uma história antiga: há 17 anos minha avó era feirante e, no fim da feira, os comerciantes
costumavam trocar entre si alguns dos produtos que sobravam. Minha avó era muito amiga de um dono
de barraca de verdura que sempre lhe presenteava com maços de brócolis. Geralmente, a verdura era usada
em saladas e nós, crianças, não gostávamos. Foi então que a minha avó Joana decidiu colocar os brócolis no
arroz. Contou às crianças que, quem comia arroz com brócolis, crescia como uma árvore, ficando alto e forte.
Eu e meus primos passamos a comer brócolis por causa disso.

INGREDIENTES
4 ovos
1 pitada de sal
2 xícaras de açúcar
4 colheres (sopa) de margarina
1 xícara de leite morno
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
4 bananas nanicas
½ colher (sopa) de canela em pó

INGREDIENTES
1 xícara de arroz branco
1 dente de alho picado
1 colher (sopa) de azeite
1 xícara de brócolis picados
½ xícara de água
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Bata clara em neve, acrescente uma pitada de sal e reserve.
Na batedeira, bata a gema dos ovos, o açúcar e a margarina
até formar uma massa lisa. Aos poucos acrescente o leite
e a farinha de trigo. Em seguida, acrescente as 2 bananas
mais a canela. Bata bem. Acrescente o fermento em pó e as
claras em neve. Misture delicadamente. Despeje a massa em
uma forma untada. Por fim, pique as 3 bananas cortadas ao
meio e jogue na massa. Leve para assar por 30 minutos a
200ºC.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta de
alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e sais
minerais, principalmente potássio e vitaminas A, B1, B2 e C.
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Dicas Nutricionais: O brócolis é fonte de
vitamina C e de fibras alimentares. É, também,
uma excelente fonte de beta-caroteno e proteína. Além
disso, é rico em vários minerais como cálcio, magnésio,
zinco e ferro.
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Frite o arroz e o alho no azeite por alguns minutos e junte os
brócolis e a água. Tempere com sal e leve para ferver em fogo
médio. Quando ferver tampe, diminua o fogo e cozinhe até secar.
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Pãozinho da Bisa

Bolo de Fubá

Aluno: Jonathan Silva de Oliveira
Professora: Giuliana Lanfranchi Marques de Andrade Vice-Diretora: Isabel Veiga Fernandes Petrolino

Aluna: Emily Rebeca Honório Rodrigues de Freitas
Professor: Rodrigo Bisoni Oliveira Vice-Diretor: José Luís Margini Gomes

Escola Estadual Professora Elvira Parada Manga
Caieiras

Escola Estadual Professora Isaura Valentini Hanser
Caieiras

Esta receita era feita pela minha bisavó, foi continuada pela minha avó e minha mãe faz até
hoje. Lá em casa, todos adoram quando minha mãe faz o pãozinho da bisa, porque além de
ser muito gostoso, nos faz lembrar a figura da minha bisavó, que ainda está viva e continua
também fazendo a receita. Nas reuniões da nossa família, não pode faltar o pãozinho da bisa.
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Todas as manhãs, minha avó me surpreendia com um maravilhoso café da manhã, sempre
fresquinho e tudo muito gostoso. O que eu mais gostava era o maravilhoso bolo de fubá.
E minha avó sempre dizia: ‘minha netinha, quando você aprender a ler e escrever, vou te
ensinar a fazer essa receita’. E foi daí em
diante que tomei gosto pela culinária.
Até hoje adoro fazer várias receitas.

INGREDIENTES
4 ovos
1 colher de chá de erva doce
1 colher de chá de fermento
1 xícara de chá de leite
1 xícara de chá de óleo
1 e ½ xícara de chá de acúcar
1 xícara de fubá
1 xícara de farinha de trigo

INGREDIENTES
1 e ½ kg de farinha de trigo
60g de fermento para pão
1 xícara de óleo
1 colher rasa de sal
3 colheres de açúcar
1 xícara de água

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Dissolva o fermento em 1 xícara de água morna. Misture os
ingredientes, amasse e deixe descansar por 15 minutos.
Depois, enrole os pães e deixe descansar por mais 20
minutos. Bata um ovo inteiro e pincele o pão já pronto para
assar. Faça uma bolinha de massa e coloque em um copo de
água; quando a bolinha subir, o pão está pronto para assar.

Dicas Nutricionais: Rico em minerais, fósforo,
magnésio e potássio, o pão é um ótimo
alimento para ser servido no café da manhã, no lanche
da tarde ou em qualquer momento do dia.
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Dicas Nutricionais: Esse bolo, feito com as
medidas corretas e apreciado sem exageros, é
ótimo para repor energia. A erva doce, por sua vez, possui
efeito calmante.
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Coloque no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o açúcar.
Depois, bata tudo até que os ingredientes fiquem de
forma homogênea. Em uma tigela separada, coloque o
fubá, a farinha, a erva doce e o fermento. Acrescente os
ingredientes que foram batidos no liquidificador. Coloque
numa forma untada e leve ao forno pré-aquecido. Aguarde
meia hora e pode servir.
Obs: para untar a forma passe manteiga e polvilhe com um
pouco de farinha.
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Sopa de Mandioca

Suco de Abóbora e Limão

Comunidade: Stefhany Silva Augusto
Professora: Sara da Rocha Oliveira Vice Diretora: Eliana Balieiro Rocha

Escola Estadual Jardim Maria Luiza
Cajamar

Caieiras 175

Comunidade: Márcia Cristina Lopes Dias
Vice-Diretor: Alam Damião F. Silva Alves

Souza

Escola Estadual Professor Élcio José Pereira Cotrim
Cajamar

A minha família é muito numerosa: tios, tias, primos, primas, avós, bisavó. Todos os domingos,
para antes do jantar, minha avó faz uma sopa maravilhosa de caldo grosso de mandioca, cuja
receita ela aprendeu com sua mãe. O mais gostoso é que ela distribui a sopa em uns potinhos
coloridos e sentamos à mesa para saboreála junto com pedacinhos de pão.

Esta receita foi passada por uma amiga de adolescência, que visitou minha casa depois de
muitos anos.

Falta Foto
Alta
INGREDIENTES

Falta Foto
Alta

2kg de mandioca
2 colheres de margarina
2 colheres (sopa) de cebola picadinha
4 tomates grandes picados e sem sementes
8 xícaras de água
3 cubos de caldo de galinha
Salsinha e cebolinha a gosto
Canela a gosto

MODO DE PREPARO
Descasque a mandioca e corte em pedaços bem pequenos.
Coloque uma colher de margarina numa panela e leve ao
fogo. Adicione a cebola e os tomates picados e refogue.
Acrescente 2 xícaras de água e cozinhe em fogo baixo.
Mexa sempre que for necessário até dissolver a mandioca.
Tempere com sal e canela a gosto. Adicione o restante da
manteiga, a salsinha e a canela.

Dicas Nutricionais: A mandioca possui
teor baixo de gorduras e proteínas, menos
do que aquele encontrado em cereais e leguminosas.
No entanto, a raiz tem mais proteína do que outros
alimentos tropicais como inhame, batata e banana.
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Dicas Nutricionais: O óleo contido na semente
da abóbora é comparável ao azeite de oliva quanto
ao seu elevado teor de ácidos graxos monoinsaturados, já
reconhecidos como benéficos ao sistema cardiovascular.
Estudos revelam que o seu consumo diário tem efeito redutor
das taxas de colesterol e triglicérides.
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INGREDIENTES
¼ de abóbora madura
Açúcar ou adoçante (a gosto)
1 limão
½ litro de água

MODO DE PREPARO
Bata a abóbora no liquidificador e passe na peneira. Volte
para o liquidificador, coloque açúcar ou adoçante, gelo e
limão. Bata novamente e sirva.
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Bolinho de Polvilho da Vovó

Lanche Natural de Frango

Aluna: Lenice Ferreira Santos
Professor: Francisco das Chagas de Souza Vice-diretora: Maria Gleide I. dos Santos

Aluna: Nicolly Padula Lima
Vice-Diretora do PEF: Maria Aglais Lins de Carvalho Universitária: Fabiana Malheiros de Moraes Tertuliano

Escola Estadual Tenente Joaquim Marques da Silva Sobrinho
Cajamar

Escola Estadual Afonso Moreno
Francisco Morato

Esta receita vem da Fazenda Ponta da Lagoa, no sertão do Piauí. Foi escrita pela querida avó
Januária, que sempre se preocupava com o bem-estar de seus netinhos.

Sanduíche é o nome dado ao lanche composto de duas fatias de pão, recheadas com variados
tipos de alimentos como carnes, queijos, verduras e legumes. Dependendo dos ingredientes,
certos sanduíches tornam-se uma refeição nutritiva e saudável. A minha avó tinha uma vida
agitada. Sempre chegava tarde do serviço, sem tempo para preparar um jantar. Sanduíche era a
nossa refeição noturna – e muito gostosa!

INGREDIENTES

INGREDIENTES

500g de polvilho doce ou azedo
3 ovos
1 colher (café) de sal - ou a gosto
150ml de leite ou água

100g de frango pré-cozido e desfiado
½ cebola picada
½ tomate picado
1 cenoura ralada
1 pé de alface
3 colheres (sopa) de azeite
1 vidro de maionese light
Sal a gosto
Salsinha e cebolinha a gosto
1 pacote de pão de forma integral

MODO DE PREPARO
Coloque o polvilho numa vasilha. Acrescente os ovos inteiros
ao polvilho seco. Mexa com uma colher ou com a mão até
misturar bem. Deixe o leite ou a água ferver e acrescente ao
polvilho para escaldar. Coloque sal a gosto. Amasse o polvilho
até formar uma massa macia a ponto de enrolar como se
fosse um canudo. Coloque na gordura fria e frite no óleo com
fogo baixo, até dourar.
Obs: Pode ser frito no óleo ou assado no forno (15 a 20
minutos). Depende da espessura da massa.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Valores diários de
referência com base em uma dieta de 2.000
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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Dicas Nutricionais: A carne de frango é rica
em proteínas, aminoácidos, vitaminas B2 e B12. A
alface, por sua vez, possui as vitaminas A e C, enquanto o pão
é rico em carboidrato.
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Refogue o frango desfiado com azeite, alho e cebola em uma
panela. Misture a cebola, o tomate, a salsa, a cebolinha e o
sal. Adicione a maionese, até obter a consistência desejada
do recheio. Coloque o recheio entre as 2 fatias de pão.
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Bolo de Banana

Torta de Arroz Cozido

Aluna: Ketlen Silveira
Vice-Diretor: Benedito Aparecido Lima

Professora: Marina Tanamura Coordenadora: Andréia Marques da Silva Vice-Diretor: Edilson José Garcia Quessada

Escola Estadual Jardim Silvia II
Francisco Morato

Escola Estadual Lydia Scalet Walker
Francisco Morato

Aluna:

Em uma tarde de domingo, uma aluna do 6º ano foi até a escola para brincar com suas
irmãs. Após algumas horas, passamos a conversar sobre receitas, pratos gostosos e diferentes.
Mas a Ketlen foi mais simples: disse que gostava de bolo de banana, principalmente aquele
feito por sua avó, para ela irresistível, o melhor. Como eu precisava apresentar o meu projeto
sobre alimentação – cujo nome era ‘Criança na cozinha’ -, pedi à aluna que pegasse a receita
com sua avó para que preparássemos o bolo na escola, com a ajuda dela e dos demais alunos.
Ketlen trouxe a receita, compramos os ingredientes e fomos para a cozinha.

Yasmin Alves da Silva

A receita surgiu da necessidade do reaprovetamento de alimentos. A partir disso, foi feito
um levantamento junto aos alunos e a receita que mais se adequava ao conceito ‘Viver com
Saúde’ foi a trazida pela aluna Yasmin.

INGREDIENTES
Massa:
3 ovos
2 xícaras de leite
1 xícara de óleo
1 e ½ xícara de farinha de trigo
3 xícaras de arroz cozido
1 colher de fermento

INGREDIENTES
6 colheres de farinha de trigo
4 colheres de açúcar
1 ovo inteiro
1 colher de margarina
1 colher de fermento em pó
200ml de leite
4 bananas bem maduras
½ colher de açúcar e canela em pó

Recheio:
½ xícara de cenoura
½ xícara de abobrinha
½ xícara de couve
½ xícara de tomate
½ xícara de cebola
½ xícara de salsa
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Misture com as mãos a farinha de trigo, a margarina, o
açúcar e o fermento, até ficar uma farofa. No liquidificador,
bata por um minuto o leite e o ovo, até ficar homogêneo.
Descasque as bananas e divida ao meio. Pegue a mistura
feita com as mãos e separe em 2 partes; uma parte
fica no fundo da forma, enquanto a mistura preparada
no liquidificador será colocada por cima da primeira. Em
seguida, coloque a segunda parte da farofa e molhe com a
parte líquida. Misture as bananas, uma a uma, na mistura
do açúcar e canela e coloque por cima da massa. Leve ao
forno por volta de 40 a 55 minutos.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A banana é rica em fibras
dietéticas e contém uma pequena quantidade
de gordura e de proteína, além das vitaminas A, B e C, e dos
minerais ferro, magnésio, potássio, manganês, zinco e fluoreto.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Contém vitaminas
importantes para o desenvolvimento saudável do
nosso organismo.

Histórias & Receitas 2015

Misture todos os ingredientes do recheio e reserve. Bata
os ingredientes da massa e divida em 2 partes. Coloque
metade no fundo da forma, cubra com o recheio e cubra com
o restante da massa. Leve para assar.
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Orelha de Padre

Torta de Frango

Universitária: Sonia Ribeiro da Silva
Vice-Diretor: Altieris Rodrigo dos Santos

Aluna: Sophia Rosário de Jesus
Professora: Marlene de Fátima de Brito Quessada Vice-Diretor: Adilson de Sousa

Escola Estadual Pedro Paulo de Aguiar
Francisco Morato

Escola Estadual Professor Bueno de Azevedo Filho
Francisco Morato

Quando eu era criança, minha mãe Francisca preparava esta receita contando que aprendera
com minha avó. E até hoje, quando a família se reúne ou quando a gente sente vontade
de sentir de novo o gosto da infância,
preparamos essa mesma receita.
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A minha mãe pegou essa receita de uma amiga dela, que também tem um monte de receitas
gostosas, de dar água na boca. Quando minha mãe fez pela primeira vez, eu já adorei e hoje
é meu prato preferido.

INGREDIENTES
1kg de fubá fino
3 colheres de farinha de trigo
2 ovos
1 copo de óleo
1 copo de água
1 colher (chá) com bicarbonato de sódio

INGREDIENTES
Massa:
3 ovos
1 copo (médio) de óleo
1 pacote de queijo ralado
2 copos de farinha de trigo
2 copos de leite
1 colher de fermento em pó
Sal a gosto

Recheio:
500g de batatas
300g de carne moída
Sal a gosto
Extrato de tomate

Recheio:
1 peito de frango cozido e desfiado
3 cenouras
1 lata de ervilha
1 lata de milho verde
Pimentão, tomate, cebola, alho, sal, pimenta do reino e
cheiro verde

MODO DE PREPARO
Recheio:
Cozinhe as batatas já picadas e descascadas. Reserve.
Coloque a carne para refogar no alho e óleo. Com a carne
refogada, acrescente a batata, o extrato de tomate e sal a
gosto. Deixe secar em fogo baixo e reserve.
Massa:
Em uma bacia, coloque o fubá e o bicarbonato, acrescente
os líquidos e misture. Sove, acrescentando a farinha aos
poucos, até que solte das mãos formando uma massa lisa.
Com um rolo abra a massa, corte em triângulo e acrescente
o recheio já frio. Frite em óleo quente. Pode ser servido frio
com mostarda e maionese.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: O fubá é uma fonte
de carboidratos altamente calórica que vai
propiciar o ganho de peso quando consumido em
excesso. Todo carboidrato vai se transformar em açúcar
no organismo, portanto, pessoas em dieta para perder
peso e diabéticos precisam estar atentas.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O frango é uma boa fonte
de proteína e vitamina A, além de agregar alguns
minerais como cálcio, cobre, fósforo e zinco. A gordura
fica concentrada na pele da ave, que pode muito bem ser
removida. Um filé de carne de frango (100g) contém 110 kcal.

Histórias & Receitas 2015

Bata toda a massa no liquidificador. Rale a cenoura e
refogue. No fogo, tempere o peito desfiado e vá colocando os
ingredientes do recheio. Unte uma forma e ponha um pouco de
massa, coloque todo o recheio e cubra com o resto da massa.
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Pavê Tropical Refrescante

Bolo de Banana

Professor: Nelson Luiz da Silva
Vice-Diretor: Mauro Matias Santos

Estagiária PEF: Deise Brito dos Santos
Vice-Diretor: Gilvandro Santos da Silva

Escola Estadual Professora Celestina Valente Lengenfelder
Francisco Morato

Escola Estadual Ulysses Sanches Ramires
Francisco Morato

A receita foi testada a partir de experimentos realizados com um grupo de alunos do 6º e 7º
anos, nos quais a receita original foi modificada para ganhar mais sabor sem deixar de ser uma
sobremesa – mas com menos calorias. Após
várias tentativas, a receita ficou completa:
agradável na aparência, no sabor e na
composição. E muito bem aceita pelo grupo.
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Quando eu era criança, minha mãe fazia uma receita de bolo de banana que eu sempre gostei muito.
Conforme fui crescendo me interessei em saber como era feito. Sempre assistia minha mãe fazendo esse
bolo e ficava encantada com o processo de preparação da receita e em como ficava saboroso quando
estava pronto. Lembro que tinha 11 anos quando ela me disse para preparar o bolo pela primeira vez.
Fiquei entusiasmada com a ideia! Enquanto ela me dizia o que usar, em qual quantidade e como fazer,
eu fazia tudo com muita empolgação. Ela me ajudou na hora de bater a massa, pois eu não tinha muita
habilidade com a batedeira. Com o passar do tempo, fui me aperfeiçoando e hoje faço essa receita para
toda a minha família.

INGREDIENTES
3 ovos
2 colheres de margarina
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de leite
1 colher rasa de canela
1 colher de fermento em pó
5 bananas maduras
Açúcar para caramelizar a forma
Açúcar e canela para polvilhar

INGREDIENTES
2 pacotes de bolacha maisena
1 pacote de bolacha champagne
½ lata de leite condensado
½ lata de creme de leite sem soro
300g de granola
½ xícara de açúcar
200g de chocolate meio amargo
1 colher de baunilha
½ xícara de água
1 copo de leite semidesnatado
2 maracujás

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Junte em um liquidificador os seguintes ingredientes: leite
condensado, creme de leite, açúcar, baunilha, água e os
maracujás (com sementes). Bata tudo em velocidade média
por 3 minutos aproximadamente. Em seguida, despeje em
uma tigela, junte a granola e misture com uma colher. Em
um refratário, forre com as bolachas, acrescente o creme de
maracujá e cubra com o chocolate meio amargo já ralado (em
forma de queijo ralado). Leve à geladeira por 2 horas e sirva
gelado, acompanhado de sua fruta de preferência (banana,
morango ou abacaxi).

Dicas Nutricionais: Prato hipocalórico, com
aproximadamente 80 calorias, pois em seu
preparo utilizamos os derivados do leite desnatados.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A banana é uma
importante fonte de potássio, que é conhecido
por reduzir a pressão arterial, o que ajuda a contrabalançar
os efeitos do sódio no corpo. O potássio também ajuda a
controlar a quantidade de fluido no corpo.

Histórias & Receitas 2015

Pegue 2 bananas e amasse-as. Reserve. Fatie as restantes
e reserve. Bata na batedeira os ovos, a margarina e o açúcar.
Adicione a farinha de trigo e o leite e bata novamente. Junte as
bananas amassadas e a canela com a massa e misture bem.
Feito isso, coloque o fermento em pó e misture novamente
com cuidado. Em uma forma untada e enfarinhada, coloque
metade da massa, cubra com as bananas fatiadas e polvilhe
com açúcar e canela. Adicione o restante da massa e cubra
com o restante das bananas. Polvilhe com açúcar e canela
novamente. Coloque para assar por 40 minutos, no forno
preaquecido.
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Salada de Ovos
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Bolo de Laranja

Aluna: Fabíola Vadaletti
Vice-Diretor: Amarildo Andrade da Silva

Universitária:

Escola Estadual Adail Jarbas Duclos
Franco da Rocha

Daiane Barbosa de Lira (educadora)
Vice-Diretor: Simone Vieira Lima

Escola Estadual Paulo Duarte
Franco da Rocha

Essa receita veio da família da minha mãe. Como ela estava um pouco acima do peso, minha avó
fazia várias receitas de saladas, dentre elas, a salada de ovos. Hoje, minha mãe ainda prepara
essa salada para toda a família. Confesso que não gosto muito, mas mamãe vem com aquele
discurso: ‘Sua avó fazia essa receita, salada deliciosa e saudável, devemos procurar fazer refeições
nutritivas e saudáveis e evitar produtos industrializados’. Quando ela diz isso, todo mundo come.
Sinto saudades da minha avó e de suas
receitas maravilhosas.

A receita foi proposta pela educadora por ter feito parte da sua história de infância. Ela lembra
as tardes frias na casa da avó, onde elas e o irmão sentiam o cheirinho gostoso de bolo de laranja,
sempre fofinho e delicioso. É como se bolo de laranja quentinho tivesse gosto da infância.

INGREDIENTES
6 ovos
4 tomates
1 pepino
2 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de vinagre diluído em um pouco de água
1 colher (chá) de mostarda
1 colher (sopa) de cebolinha picada
Sal a gosto

INGREDIENTES
5 ovos
2 laranjas
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
150ml de óleo
1 colher (sopa) de fermento

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Cozinhe os ovos durante 15 minutos e, depois, corte em
fatias os ovos, os tomates e o pepino. Arrume as fatias de
ovos em uma saladeira funda, depois as fatias de tomates
e por último as fatias de pepino. Faça o molho com o azeite,
o vinagre, a mostarda e a cebolinha, mexendo até que fique
uma mistura uniforme; adicione sal a gosto. Despeje o molho
sobre a salada e sirva.

Dicas Nutricionais: A gema do ovo tem
vários antioxidantes (vitaminas A e E, zinco,
ferro, selênio e vanádio). O pepino, por sua vez, é um
alimento de baixo consumo de energia que contém
principalmente água, junto com carboidratos, fibras
alimentares, vitaminas A, B, C e K..
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A laranja é considerada a
melhor fonte de vitamina C; 2 laranjas por dia
fornecem a quantidade de vitamina C de que o organismo
precisa. Quanto mais ácida for a laranja, maior é o seu
conteúdo de vitamina C.

Histórias & Receitas 2015

Bata os ovos no liquidificador por cerca de 3 minutos,
acrescente as laranjas - uma com casca e a outra sem (sem o
bagaço) -, adicione o óleo e o açúcar; aos poucos, acrescente
a farinha de trigo e, por último, o fermento. Despeje sobre uma
forma untada com margarina e farinha de trigo. Leve ao forno
preaquecido e deixe assar por cerca de 30 minutos.
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Torta de Legumes

Rocambole Delícia

Aluna: Gabriela de Souza Lopes
Vice-Diretor: Ernesto Amâncio

Aluna: Kimberly Yasmim Ferreira Campos
Professora: Sônia Maria Lopes Macário Vice-Diretora: Vágna Lins Silva

Escola Estadual Professor Adamastor Baptista
Franco da Rocha

Escola Estadual Professor Zilton Bicudo
Franco da Rocha

INGREDIENTES

A minha avó passou esta receita para
a minha mãe. Daí eu pedi a ela que me
passasse para que eu pudesse compartilhar
aqui porque é muito saudável.
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Minha avó cozinha muito bem. Sempre que nos reunimos, nos finais de semana ou em festas de
família, ela faz o ‘rocambole delícia’. Para nós, tornou-se um prato tradicional de família, além
de ser fácil de fazer e muito, muito gostoso.

Recheio:
2 chuchus picados
4 cenouras médias
1 tomate
1 pimentão
1 cebola
Salsinha a gosto
Orégano a gosto
3 tabletes de caldo de legumes
1 colher de sopa de margarina
Massa:
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de leite
2 ovos
¾ de xícara (chá) de óleo
2 colheres (chá) rasas de sal
1 colher de fermento em pó

INGREDIENTES
6 ovos
6 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de essência de baunilha
6 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
½ xícara (chá) de chocolate em pó
2 xícaras (chá) de doce de leite

MODO DE PREPARO
Recheio:
Coloque a margarina no fogo junto com a cebola, o tomate
e o pimentão. Refogue, junte a salsinha e os tabletes de
caldo de legumes. Misture bem e acrescente o chuchu e a
cenoura. Deixe cozinhar em fogo baixo só por 5 minutos, não
é necessário acrescentar água. Apague o fogo e reserve.
Massa:
Bata tudo no liquidificador. Coloque metade em uma forma
untada com margarina; espalhe sobre a massa aquele
refogado. Salpique orégano a gosto. Despeje bem devagar
o restante da massa, até cobrir os legumes (a massa fica
bem molinha, mas é assim mesmo). Leve ao forno até dourar
(cerca de 20 minutos, dependendo de cada forno). Está
pronta a sua torta de legumes.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Os legumes fornecem
vitaminas A, C e do complexo B, e os
minerais cálcio, ferro, potássio e magnésio, além de
fibras solúveis e insolúveis. Devido às fibras presentes,
os legumes ajudam no trânsito intestinal, e por conter
compostos funcionais, ajudam a prevenir doenças e a
combater o envelhecimento.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Este é um alimento
rico em carboidratos que são nutrientes
e representam importante fonte de energia para o
organismo, oferecendo glicose como produto final de
seu metabolismo.

Histórias & Receitas 2015

Bata as gemas com o açúcar e a baunilha até formar um
creme. Junte o chocolate e bata bem. Misture as claras
batidas em neve e coloque tudo em uma forma untada. Leve
ao forno por 35 minutos. Depois de morno, desenforme sobre
o papel alumínio polvilhado com açúcar de confeiteiro. Enrole e
espere alguns minutos. Desenrole e coloque o recheio de doce
de leite. Enrole novamente e polvilhe com o açúcar restante.
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La Bouillie Farine France

Torta Maçã do Amor

Universitária: Gaensly Gessy Desir
Diretora: Maria José Alves Ortiz Vice-Diretora: Maria Aparecida de L. Setton

Aluna: Júlia Simões de Macedo
Professora: Márcia Maria Souza Rodrigues Russiano Vice-Diretora: Gézia Maria Lins da Silva

Escola Estadual Professora Ivone dos Anjos da Silva Campos
Franco da Rocha

Escola Estadual Professora Jocimara Vieira da Silva
Franco da Rocha

A La Bouillie Farine France é um quitute feito de farinha de trigo, comum em todo o território
haitiano e na França. No Haiti sempre comemos esse prato que veio de herança com a minha avó.
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A torta de maçã me faz recordar a infância,
quando minha mãe preparava essa delícia
sempre no final da tarde. Eu me sentava na
varanda e comia aquela torta quase inteira.
E quando passava o carro da maçã do amor,
eu fazia de tudo para comprar, pois ela tinha o
mesmo sabor da torta da mamãe.
INGREDIENTES
1 pacote de biscoito maisena (200g)
4 maçãs sem sementes e com casca
1 lata de leite condensado
3 colheres (sopa) de amido de milho
1 colher (chá) de gelatina sem sabor
½ xícara (chá) margarina em temperatura ambiente
165ml de groselha
4 xícaras (chá) de leite
2 gemas

MODO DE PREPARO
Massa:
Leve ao liquidificador o biscoito maisena e bata até obter uma
farofa. Despeje numa tigela funda, junte a margarina e amasse
bem com os dedos para ligar tudo. Em seguida, forre o fundo
de uma forma desmontável e leve ao forno médio (180ºC)
por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a
dourar. Reserve.

INGREDIENTES

Recheio:
Numa panela pequena, junte 2 maçãs em cubinhos, a groselha,
½ xícara (chá) de água e deixe cozinhar até reduzir um pouco
o líquido. Retire a maçã e reserve a calda. Numa panela
média, junte o leite condensado, o leite, o amido de milho, as
gemas e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar.
Acrescente a maçã reservada e deixe esfriar.

1 copo de farinha de aveia
1 copo de água
2 copos de leite light
4 colheres de açúcar
1 colher de canela em pó
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Coloque a farinha de aveia em uma panela mexendo em fogo
baixo até ficar dourada. Retire e deixe esfriar. Coloque a
canela, o sal, a açúcar, meio copo de água e o leite. Adicione o
restante da água na farinha, mexendo para diluir. Acrescente
os demais ingredientes na panela e sirva.

Dicas Nutricionais: Produtos que contém
farinha de trigo, com ferro e ácido fólico, são
efetivos no tratamento de certas anemias. Para a receita
ficar mais saudável, a farinha de trigo foi substituída por
aveia.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A maçã possui excelente
valor nutritivo: em sua casca encontramos
a pectina, que ajuda a reduzir o colesterol do sangue.
Além disso, é um fruto rico em vitaminas B1, B2, niacina,
ferro e fósforo. Possui ainda propriedade adstringente,
sendo excelente para a garganta e as cordas vocais.
Histórias & Receitas 2015

Cobertura:
Dissolva a gelatina sem sabor em 2 colheres (sopa) de água
fria, leve ao banho-maria ou micro-ondas e deixe aquecer
sem ferver. Numa panela pequena, coloque 3 colheres (sopa)
de groselha, 2 maçãs cortadas em fatias finas com casca
e cozinhe rapidamente, até a maçã ficar vermelhinha. Retire
a maçã e reserve a calda. Acrescente a gelatina dissolvida
na calda, mexa bem e deixe esfriar. Despeje o recheio sobre
a massa, acomode por cima as fatias de maçã e a calda de
groselha. Leve à geladeira por 2 horas. Depois, é só servir.
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Bolo de Farinha de Trigo

Bolo de Fubá

Aluno: Eliton Miguel Silva
Professores: Francisneti Joaquim e Roseli Pereira Vice-Diretora: Roseli Gonçalves Shimura

Aluna: Janielly Silva
Professora: Isabelle Fonseca Miranda Vice-Diretora: Selma Alencar Costa

Escola Estadual Doutor José Roberto Melchior
Mairiporã

Escola Estadual Pietro Petri
Mairiporã

Sempre, no final de tarde de muitos fins de semana, minha mãe fazia um bolo simples de farinha de
trigo, sem recheio. Logo, tornou-se meu prato preferido. Mas, por falta de tempo, minha mãe parou
de fazer o bolo. Minha vontade era tanta que aprendi a fazer o tal bolo ‘na raça’. Fui tentando, e
tentando, até conseguir achar o ponto certo da receita. Na escola, a professora de biologia pediu
um trabalho envolvendo biologia, química e física, com a intenção de ver experimentos químicos.
O bolo é um experimento químico! Fiz meu bolo na aula de biologia e a turma adorou!
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Quem me passou essa receita foi minha tia Janiaria, que cozinha desde pequena observando
a minha avó, que foi quem a incentivou a manter a tradição das receitas de família. Pedi à
tia uma receita que eu pudesse fazer com meus amigos na escola. Fiquei muito feliz porque a
minha receita foi a escolhida e todos saborearam, gostaram e pediram bis.

INGREDIENTES
1 xícara de açúcar
1 colher de manteiga
2 xícaras de farinha de trigo
4 ovos
1 colher de fermento
1 xícara de leite

INGREDIENTES
3 ovos inteiros
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de fubá
3 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
½ copo (americano) de óleo
1 copo de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Separe a gema da clara e em seguida bata a clara em neve
e reserve. Bata na batedeira a manteiga, a gema e o açúcar.
Adicione a farinha e o leite e bata bem. Coloque a clara em
neve e o fermento e misture cuidadosamente. Unte uma
forma com manteiga, despeje a massa e coloque para assar
a 180ºC.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Tanto a farinha branca
quanto a integral são excelentes fontes
de selênio, e a integral contém excelentes teores
de manganês. A farinha de trigo integral é fonte de
vitaminas B e fibras.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O fubá deve ser
consumido com moderação, já que é um
alimento altamente calórico e rico em carboidratos, que
vai propiciar o ganho de peso quando consumido em
excesso.

Histórias & Receitas 2015

Bata tudo no liquidificador e em seguida despeje em uma
forma untada e enfarinhada. Leve ao forno quente por cerca
de 40 minutos.
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Esfiha

Bolo de Caneca

Professora: Filomena Chama
Vice-Diretora: Yara Marina Silva Bueno

Aluna: Isabela Pinheiro
Vice-Diretor: Valdemir Bueno da Silva Universitário: Gabriel Praça Pinho

Escola Estadual Professor Odarico Oliveira Nascimento
Mairiporã

Escola Estadual Professora Nide Zaim Cardoso
Mairiporã

Como legítima descendente de árabes, adoro fazer esfihas. Quando pequena, só observava minha avó e
minha mãe na cozinha. Depois, comecei a pincelar com ovos para assar, untar assadeiras e, de alguma
maneira, ajudava e aprendia. Já adulta, sempre em contato com a cozinha, abrimos eu e minha mãe
uma cantina na escola onde, a cada dia, preparávamos em torno de 300, ou mais, salgados. Depois
de algum tempo, abrimos também uma doceria no centro da cidade. Ali, entre muitos doces, nunca
faltaram também as esfihas. Foram doze anos
de cantina e dez anos de doceria. Posso então
dizer que a esfiha faz parte da minha vida.
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Eu estava com vontade de comer bolo. Como estávamos só eu e minha mãe em casa, decidi
pegar a receita e mudar um pouco para diminuir o tamanho do bolo e o tempo de preparo.
Usei o forno micro-ondas e aos poucos fui aprimorando, até chegar a esta receita.

INGREDIENTES
INGREDIENTES

4 ovos
½ litro de leite
30g de fermento fresco
1 colher (café) de sal
1 colher (sobremesa ) de açúcar
1kg de farinha de trigo
1kg de carne moída
3 cebolas
4 tomates
cheiro verde
sal a gosto

1 ovo pequeno
3 colheres (sopa) de óleo
6 colheres (sopa) de leite
4 colheres (sopa) de açúcar
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (café) de fermento em pó
1 colher (chá) de manteiga

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Dissolva o sal e o açúcar com o fermento, ponha o óleo, o
leite e vá adicionando a farinha aos poucos, até dar o ponto
e soltar das mãos. Sove a massa, divida em bolinhas e
deixe crescer. Depois, é só montar a esfiha e acrescentar o
recheio. Pincelar com ovo e levar ao forno.

Dicas Nutricionais: Esfiha é um alimento
saudável, com baixo teor calórico, que contém
carboidrato, proteínas e sais minerais. Fonte de energia
para o organismo.
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Dicas Nutricionais: 1 barra de chocolate (30g) contém
em média 150 calorias e entre 2-3 g de proteína. A semente
original apresenta quantidade significativa de vitaminas E
e B. O chocolate ao leite ou meio amargo contém entre 40 e
53% de manteiga de cacau.
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Coloque o ovo na caneca e bata com um garfo. Adicione o óleo, o
açúcar, 4 colheres (sopa) de leite e 2 colheres (sopa) rasas de
chocolate em pó; mexa. Aos poucos, adicione a farinha de trigo
e o fermento. Depois, leve ao microondas durante 3 minutos,
na potência máxima.
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Sopa Cremosa
Aluna: Rebeca Evellyn Santos de Moraes
Professora: Maria de Fátima Tardego Vice-Diretora: Ivone França Marques

Escola Estadual Andrei Sakharov
Carapicuíba
Sempre tomamos essa sopa na casa da vovó. E, quando percebe que na geladeira há um pouco de
cada ingrediente, mamãe também a prepara, e com muito carinho. Nesta receita, cabem todos os
ingredientes que você tiver em casa. E com
pão para acompanhar, fica bem gostoso.
Mas se não tiver pão, tudo bem também.

INGREDIENTES
1 colher (sopa) de azeite extravirgem (ou margarina ou
óleo comum)
2 dentes de alho picados
1 cebola média, picada
3 tomates picados
1 abobrinha picada
1 batata-doce média, picada
½ xícara de espinafre ou couve
1 xícara de milho
1 litro de água
Sal a gosto
Salsinha picada a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho, a cebola e
o tomate. Em seguida, adicione a abobrinha, a batata-doce
e o espinafre; cozinhe por 5 minutos. Adicione a água e o
sal. Cozinhe até os ingredientes ficarem macios e decore o
prato com salsinha. Rende de 3 a 6 porções (230 calorias
por porção).

Dicas Nutricionais: A batata doce tem um baixo

índice glicêmico e gera sensação de saciedade. É
fonte de vitamina A, C e de cálcio, fósforo e potássio, o que
garante mais energia para o metabolismo. A abobrinha é rica
em betacaroteno, boa fonte de vitamina C e dos minerais
cálcio, fósforo e ferro. Sua casca é rica em fibras (não deve ser
descascada e nem cozida por mais de 10 minutos).
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Macarrão de Pizza
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Arroz Doce Queimado

Aluna: Camilly Cristina Silva
Professoras: Lilian Raquel Ávila e Mayra Alves Macedo Vice-Diretor: Claudenir Viana

Comunidade: Maria Aparecida de Carvalho
Vice-Diretor: Leonardo de Jesus Gomes

Escola Estadual Cícero Barcala Júnior
Carapicuíba

Silva

Escola Estadual Deputado Salomão Jorge
Carapicuíba

Esta receita é utilizada há muito tempo em minha família. Foi criada pela minha avó e
vem passando de geração para geração, pois é simples, prática e muito saborosa, com total
gostinho de pizza e que todos nós adoramos.

Muitos anos atrás, na minha infância, minha mãe preparava esta sobremesa com todo
carinho. Hoje, faço a mesma receita para meus amigos, nos finais de semana.

INGREDIENTES
500g de macarrão parafuso
300g de presunto e muçarela em cubos
1 colher de orégano
1 tomate picado sem sementes
100g de azeitonas fatiadas
½ cebola em cubos
1 colher (sopa) de óleo
Sal e azeite a gosto

INGREDIENTES
1 copo (tipo requeijão) de arroz branco cru
¾ de copo (tipo requeijão) de açúcar
600ml de leite
50g de coco ralado

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Coloque a água em uma panela. Quando ferver, coloque
o sal, o óleo e, por último, o macarrão. Quando estiver
no ponto (cozido), retire a panela do fogo e a água do
macarrão. Coloque o restante dos ingredientes: o tomate,
o presunto, a muçarela e a cebola. Tempere com azeite e
orégano. Sirva em seguida.

Dicas Nutricionais: Consumir a massa
acompanhada de uma fonte de proteína magra,
como frango sem pele, peixe ou peito de peru light, é uma
boa dica. Ao contrário do que parece, o macarrão nem sempre
é um vilão para quem busca perder peso. Se preparado de
maneira saudável, ele pode ser uma ótima alternativa para
variar os pratos do dia a dia.
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Dicas Nutricionais: O arroz é rico em

carboidratos, fornecendo energia e disposição.
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Lave o arroz, coloque no fogo com água quente e cozinhe
em fogo baixo até a água secar. Reserve. Em uma panela,
acrescente açúcar e mexa até adquirir cor e uma consistência
homogênea, tipo caramelo. Adicione leite em fogo baixo e deixe
derreter o caramelo com o leite. Misture o leite com o arroz e,
por último, adicione o coco.
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Abobrinha Recheada

Bolo com Mousse de Maracujá

Aluna: Marilys Vidal Zapata
Professora: Maria Emília

Aluna: Ruth Helena Bezerra Feitosa
Professoras: Fernanda Vaz Siqueira e Cristiane Martins Adão de Oliveira

Escola Estadual Professor Celso Pacheco Bentin
Carapicuíba

Escola Estadual Professor João Garcia de Haro
Carapicuíba

Esta receita foi enviada pela minha avó. Quando ela faz este prato, todos gostam muito.

Minha tia Maria aprendeu a fazer essa receita desde mocinha. Quem ensinou foi a sua mãe
dona Angelina, minha avó. Hoje, ela ensina para as filhas, a nora e as netas e fala que é a
receita da mamãe. Dona Angelina era a melhor boleira da região de Carapicuíba.

INGREDIENTES
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
1 e ½ xícara (chá) de açúcar light
4 ovos
½ xícara (chá) de leite
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
Cobertura:
Creme de leite light para chantilly, batido com 6 colheres
de açúcar light

INGREDIENTES

Calda:

1kg de abobrinha
½kg de ricota
Molho de tomate
Tempero a gosto

½ xícara (chá) de água
½ xícara (chá) de suco de maracujá
1 xícara (chá) de açúcar light
2 colheres (sopa) de amido de milho
Suco de maracujá

MODO DE PREPARO
Divida a abobrinha na metade, tire as sementes e coloque
para cozinhar na água com um pouco de sal. Retire do
fogo, deixe esfriar e recheie as abobrinhas com a ricota
amassada e já temperada a gosto. Em uma forma, coloque
as abobrinhas recheadas e despeje por cima o molho
pronto. Leve ao forno para gratinar. Sirva acompanhado de
arroz branco e salada.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A abobrinha é um alimento
rico em betacaroteno (provitamina A) e uma boa
fonte de vitamina C e dos minerais cálcio, fósforo e ferro. Sua
casca é rica em fibras e, por isso, não deve ser descascada para
o consumo e nem cozida por mais de 10 minutos.
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Dicas Nutricionais: Tanto a farinha branca

quanto a integral são excelentes fontes de selênio.
Mas prefira sempre a farinha integral, pois ela contém
também ótimos teores de manganês e é fonte de vitaminas
B e de fibras.
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Coloque todos os ingredientes na batedeira e bata por 20
minutos. Acrescente o fermento em pó, após a massa estar
bem cremosa.
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Pavê Light

Pudim de Padaria

Aluna: Maria Eduarda da Silva de Sousa
Vice-Diretora: Claudinéia Aparecida de Souza

Comunidade: Paloma Carapeticov
Vice-Diretora: Jaci de Almeida Cintra da Silva

Escola Estadual Professor Manoel da Conceição Santos
Carapicuíba

Escola Estadual Professor Natalino Fidêncio
Carapicuíba

Escolhi essa receita porque uma amiga estava com sua diabetes muito descontrolada e, mesmo
assim, sentia uma vontade enorme de comer pavê. Mas era um prato muito doce e poderia piorar
sua situação. Certo dia, ela comentou com suas vizinhas como se sentia magoada sabendo que
não poderia comê-lo. Essas vizinhas, cozinheiras de primeira, decidiram então criar uma receita
mais light do pavê. Assim nasceu a receita, que além de saciar a vontade da amiga, ajudou outros
moradores do prédio que não podiam abusar muito de doces.
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Essa receita foi passada de geração para geração, pois a minha bisavó ensinou a receita
para minha mãe, que passou para mim. A diferença é que hoje ela possui ingredientes mais
saudáveis, mas sem perder o jeito criado pela bisa. Quando eu a fiz pela primeira vez, era
recém-casada e fui fazendo experiências até chegar nessa forma que mantenho até hoje.

INGREDIENTES
1 lata de leite desnatado
5 ovos inteiros
100g de margarina light
200g de queijo parmesão
100g de coco ralado
3 xícaras de açúcar mascavo
300g de fécula de batata

INGREDIENTES
4 ovos
1 lata de creme de leite light
2 pacotes de bolacha de cereal
1 lata de doce de leite light
1 xícara de açúcar mascavo
1 tablete de manteiga light, sem sal

MODO DE PREPARO

Calda:
½ litro de água
½ copo de açúcar mascavo

Na batedeira ou no liquidificador, bata o açúcar, as gemas
do ovo e a margarina; assim que ficar cremoso, adicione aos
poucos o creme de leite. Em uma travessa, coloque uma
camada de bolachas e em seguida, uma camada do creme que
foi preparado;. Acrescente outras camadas da mesma forma,
terminando com uma camada de bolachas por cima. Para
finalizar, adicione o doce de leite como cobertura.

Faça uma calda com o açúcar mascavo e a água e coloque no
fundo de uma forma redonda de pudim, untada com margarina
e farinha. Bata todos os outros ingredientes e coloque na
forma. Leve ao fogo em banho-maria e asse por uma hora e
meia.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Os alimentos light são úteis
para manter a boa forma ou emagrecer, além de
ajudarem a controlar altas taxas de colesterol ou glicose, por
exemplo. O termo “light” é utilizado para designar alimentos
que possuem baixos teores ou teores reduzidos de calorias,
açúcares, gorduras totais, colesterol, sódio, etc.
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Dicas Nutricionais: O leite desnatado é

mais saudável que o leite integral ou o leite
semidesnatado por conter quantidade bem inferior de
gorduras saturadas. O açúcar mascavo, por sua vez, possui
menos calorias e mais nutrientes do que o açúcar branco.
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Doce de Banana

Pudim de Tapioca Light

Aluno: Richard Camilo
Professora: Monica Lima Vice-Diretora: Claudinéia Mara Pante

Aluna: Camille Silvestre Alves da Silva
Professora: Cleuza Gonçalves de M. Garcia

Escola Estadual Professor Ricardo Antonio Pecchio
Carapicuíba

Escola Estadual Professora Cecília da Palma Valentim Sardinha
Carapicuíba

A minha avó Josefa gosta muito de inventar receitas com restos de alimentos e cascas de frutas.
Assim, em uma tarde chuvosa e de muito frio, ela criou um doce de casca de bananas. Meu avô
tinha comprado muitas bananas que ficaram maduras demais. Minha avó pegou as bananas
e colocou em uma panela para fazer um doce. Daí, viu que sobravam muitas cascas. Com dó de
jogar fora, resolveu tentar fazer doces com elas. Ficou muito gostoso.

Esta receita surgiu na minha família para substituir o pudim de leite condensado (que é
muito gostoso, mas tem muitas calorias).

INGREDIENTES
2/3 de xícara (chá) de tapioca com flocos macios
2 xícaras (chá) de leite desnatado
1 garrafa de leite de coco (200 ml)
3 ovos
1 xícara (chá) de leite em pó desnatado
4 colheres (sopa) de açúcar light
½ coco ralado
1 colher (sopa) de açúcar light para a calda
1 forma de furo no meio, com 20 cm de diâmetro

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

12 cascas de bananas bem maduras
1 leite condensado light
1 copo de açúcar
1 litro de leite

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador as cascas e o leite. Leve a mistura ao fogo
para apurar. Depois, coloque o açúcar e o leite condensado;
deixe no fogo mais um pouco. Em seguida, coloque em um
recipiente para esfriar.

Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta de
alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e sais
minerais, principalmente potássio e vitaminas A, B1, B2 e C.
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Dicas Nutricionais: Por ser feita apenas de

mandioca, a tapioca é um alimento natural com
baixo teor de sódio, sem gordura, rico em carboidratos, de
fácil digestão e sem glúten.
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Deixe a tapioca de molho no leite desnatado por quinze
minutos e reserve. Faça a calda levando a forma ao fogo
com uma colher de açúcar e meia colher de água, até que
o açúcar se dissolva. Bata no liquidificador em velocidade
máxima, o leite de coco, as 2 gemas, um ovo inteiro, o leite
em pó, o açúcar, o coco ralado e a tapioca umedecida. Numa
batedeira, bata as claras com uma pitada de sal, até obter
picos firmes. Aqueça o forno em temperatura alta. Despeje
na forma caramelizada e leve ao forno em banho-maria, até
que fique firme. Quando esfriar, desenforme. Sirva gelado.
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Bolo de Cenoura

Pão Rápido

Aluna: Christina Matos Lacava
Vice-Diretora: Márcia Isabel Sampaio

Comunidade: Letícia Paixão Rolim
Professora: Jovercina Neres de Souza Teixeira

Escola Estadual Professora Hadla Feres
Carapicuíba

Escola Estadual República do Peru
Carapicuíba

Minha mãe faz este bolo quando está muito frio. O bolo esquenta a casa toda e seu cheirinho fica
espalhado no ar. É muito bom. Eu amo!
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Esta receita foi minha mãe que aprendeu com a minha avó e me passou. Quando peguei
para fazer, ela estava anotada em um pedaço de papel já amarelado.

INGREDIENTES
4 cenouras
3 ovos
1 copo pequeno de óleo
10 colheres (sopa) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento, bem cheia

INGREDIENTES
20g de fermento biológico seco
2 copos de leite
½ copo de óleo
1 colher rasa de sal
8 colheres (sopa) de açúcar
1kg de farinha de trigo, até dar o ponto

Calda:
8 colheres de achocolatado
8 colheres de leite
1 colher de manteiga

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador, coloque em uma
forma untada com margarina e farinha de trigo e ponha para
assar em forno médio por cerca de 40 a 45 minutos. Para a
calda, leve ao fogo todos os ingredientes e deixe cozinhar em
fogo baixo. Quando a calda engrossar, deixe esfriar e jogue-a
sobre o bolo.

Dicas Nutricionais: A cenoura possui alto
valor nutritivo e é uma das melhores fontes
de vitamina A, que reduz o risco de câncer e retarda o
envelhecimento. Contém também carboidratos, cálcio,
sódio, vitaminas B1, B2, C, potássio e o betacaroteno, bom
para a pele e para manter a saúde dos olhos.
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Dicas Nutricionais: Tanto a farinha branca

quanto a integral são excelente fonte de selênio, e
a integral contém excelentes teores de manganês. A farinha
de trigo integral é fonte de vitaminas B e fibras.
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Em uma vasilha coloque o fermento, o sal, o açúcar, o óleo, o
leite e misture. Vá adicionando a farinha e misturando até
a massa desgrudar da mão. Depois, sove a massa até ficar
homogênea. Deixe crescer até dobrar de volume. Coloque
para assar em forno médio até dourar.
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Peixe Assado

Bolo de Fubá Especial

Professora: Rosineide Pereira Botelho de Souza

Professora: Jussara Rodrigues
Vice-Diretor: Luiz Carlos de Oliveira

Escola Estadual Roque Savioli
Carapicuíba

Escola Estadual Supervisor Paulo Idevar Ferrarezi
Carapicuíba

Aluna:
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Pamela Dos Santos Albuquerque

Escolhi esta receita por ser típica da nossa família. Vem do tempo de minha bisavó, que gostava de
preparar algo saudável e saboroso para seus filhos. Esse peixe era o seu favorito. Isso foi passando de
geração em geração, até porque moramos em uma zona rural de muitas plantações, acostumados
a adquirir hábitos saudáveis em nosso dia a dia.

O bolo de fubá especial tem esse nome porque realizamos uma pesquisa e vimos que
podemos ter uma boa alimentação sem excesso de açúcar em um bolo. E o bolo pode ser
acompanhado por um delicioso suco
natural, ou uma deliciosa água de coco.

INGREDIENTES
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de fubá
4 colheres (chá) rasas de fermento em pó
2 colheres (sopa) de iogurte ou leite de soja
3 colheres (sopa) de óleo de canola
½ xícara de açúcar mascavo
1 xícara de água
Erva doce moída

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Sal, alho, cheiro verde, azeite, vinagre ou limão a gosto.
2 peixes limpos
Papel alumínio

Peneire a farinha, o fubá e o fermento. Junte o açúcar, o
iogurte, o óleo, a água e a erva doce. Misture tudo e despeje
em uma forma untada. Asse o bolo em forno médio a 180ºC
por 30 minutos. Verifique se o centro está seco. Se não
estiver, deixe no forno por mais alguns minutos. Deixe o bolo
esfriar por 10 minutos antes de tirá-lo da forma e corte-o
em quadrados ou retângulos.

MODO DE PREPARO
Deixe os peixes de molho por 5 horas no tempero. Envolva-os
no papel alumínio e coloque para assar por 30 minutos. Depois
retire o papel alumínio e coloque os peixes para dourar.

Dicas Nutricionais: Por serem ricos em
aminoácidos essenciais, os peixes possuem
proteínas com valor nutritivo ligeiramente superior ao das
carnes vermelhas. São ricos em ômega 3, vitaminas A, E e,
principalmente, D e minerais como sódio, potássio, magnésio,
cálcio, ferro, fósforo, iodo, flúor, selênio, manganês e cobalto.
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Dicas Nutricionais: O fubá deve ser consumido

com moderação, já que é um alimento altamente
calórico e rico em carboidratos. A farinha branca, por sua
vez, tanto quanto a integral, é excelente fonte de selênio; a
integral contém excelentes teores de manganês. A farinha de
trigo integral é fonte de vitaminas B e fibras.
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Doce de Abóbora com Coco

Torta de Liquidificador

Aluno: Felipe Rodrigues da Silva
Vice-Diretora: Vera Lúcia Moisés

Aluno: Rafael S. Yamamoto
Professora: Daniela Fernandes Belarmino Vice-Diretora: Margarete Fatima de Oliveira Zampieri

Escola Estadual Deputada Conceição da Costa Neves
Cotia

Escola Estadual Deputado Dagoberto Salles Filho
Cotia

As receitas da minha família são simples. Para prepará-las, minha mãe coloca um ingrediente a
mais, chamado amor. As receitas que minha mãe faz são carregadas de histórias e reúnem a nossa
família à mesa. Assim, criam-se novas histórias. São momentos simples com a família que ficam
em nossa história.

Minha avó fazia essa receita quando minha mãe era criança. Ela gostava muito deste prato.
Quando apareceu esse concurso, perguntei à minha mãe se ela tinha alguma receita para eu
participar. Ela então lembrou-se de seu passado e desse prato delicioso. Contou sua história
e quis fazer a receita junto comigo. Por fim, minha família toda adorou.

INGREDIENTES
1 copo de farinha de trigo
1 copo de leite
1/3 de xícara (chá) de óleo
1 colher (chá) de sal
½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
2 ovos
Recheio:
3 maços de espinafre cru
3 colheres (sopa) de cebola ralada
1 colher (café) de sal
3 dentes de alho

INGREDIENTES
750g de açúcar
1 unidade de coco ralado
1kg de abóbora moranga
Cravo-da-índia e canela em pau a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Descasque a abóbora e rale na parte grossa do ralador.
Junte o açúcar, o cravo, a canela e coloque para cozinhar
em fogo bem baixo. A seguir, misture o coco e deixe cozinhar
por pelo menos mais 5 minutos. Acrescente o cravo-daíndia e a canela em pau; deixe esfriar e sirva.

Dicas Nutricionais: A abóbora é rica
em vitamina A, importante para o bom
funcionamento do organismo. Contém também o
licopeno, elemento essencial para a visão. Suas sementes,
ricas em ferro, também podem ser torradas e consumidas
como aperitivo.
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Dicas Nutricionais: Rico em sais minerais e em

vitaminas, o espinafre é essencial para a formação
dos ossos, dentes, para a construção muscular, a coagulação
sanguínea e a conservação da visão.
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Bata todos os ingredientes no liquidificador e reserve.
Aqueça o óleo em uma panela média e refogue a cebola e o
alho até dourar. Acrescente espinafre e deixe-o cozinhar até
amolecer. A água que se formar no cozimento do espinafre
deve ser, de preferência, evaporada. Derrame a massa
reservada sobre uma forma untada com óleo e cubra com
espinafre. Leve ao forno preaquecido a 150ºC por quinze
minutos. Sirva em seguida. Rende 10 porções.

210 Carapicuíba

Diretoria de Ensino

Bolo de Frutas
Alunas:

Hariadyne Caroline da Silva Nascimento e Mariana Vieira de França Gonçalves
Professora: Noeli Nunes Pitombeira Miazaki Vice-Diretora: Magda Aparecida de Oliveira Franco
Agente de Organização Escolar: Suelane Aparecida da Silva Oliveira

Escola Estadual Tenente Ernesto Caetano de Souza
Cotia
Essa receita foi criada pela dona Ambrosina.
Vem passando de geração em geração
desde 1974 e se aperfeiçoando. Mas sem
deixar de ter aquele gostinho de vó!

INGREDIENTES
3 ovos
3 maçãs médias
3 bananas
½ xícara de uvas passas (74g)
1 xícara de aveia em flocos finos (100g)
1 e ½ xícara de farinha de trigo (194g)
1colher de fermento em pó
1colher de canela em pó
4 colheres de margarina light

MODO DE PREPARO
Derreta a margarina e preaqueça o forno em uma
temperatura de aproximadamente 180ºC. Higienize os
ingredientes e corte uma maçã em 4 partes. Retire as
sementes. Bata no liquidificador a margarina derretida
com os ovos, a maçã e metade das uvas passas. Coloque
em um recipiente a farinha de trigo e a aveia. Depois de
batidos os ingredientes, adicione as 3 bananas e as
2 maçãs cortadas, assim como o restante das uvas
passas. Mexa delicadamente e adicione a canela em pó e
o fermento. Unte uma forma com margarina light e farinha
de trigo e despeje a massa. Leve ao forno por 30 minutos.

Dicas Nutricionais: A receita contém frutas
e minerais, todos muito benéficos para a
saúde. Os ingredientes ajudam a saciar a fome, além de
apresentar baixo teor de gordura.
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Diadema 213

Bolo de Casca de Banana
Comunidade: Lourdes Alves da Silva
Vice-Diretor: José Almir Lopes de Sousa

Escola Estadual Antonieta Borges Alves
Diadema
Minha irmã mais velha tornou-se vegetariana e desde então passamos a buscar o melhor
aproveitamento dos vegetais, buscando quais os benefícios que estes poderiam proporcionar para
sua saúde. Percebendo a falta de potássio no sangue, ela resolveu aproveitar melhor a banana, fonte
importante deste mineral. Já fazíamos bolo de banana, mas as cascas da fruta iam sempre parar
no lixo. Hoje, utilizamos as cascas da banana
no preparo da massa, conseguindo um
aproveitamento total da fruta.

INGREDIENTES
Massa:
4 cascas de banana
2 ovos
2 xícaras (chá) de leite
2 colheres (sopa) de margarina
3 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de rosca
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura:
½ xícara (chá) de açúcar
1 e ½ xícara (chá) de água
4 bananas (das cascas da massa)
½ limão

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A banana é rica em fibras

dietéticas e contém uma pequena quantidade
de gordura e de proteína, além das vitaminas A, B e C, e
de minerais como ferro, magnésio, potássio, manganês,
zinco e fluoreto.
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Lave as bananas, descasque e separe as cascas para
fazer a massa. Bata as claras em neve e reserve. Bata no
liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as
cascas da banana. Despeje essa mistura em uma vasilha
e acrescente a farinha de rosca. Mexa bem. Por último,
misture delicadamente as claras em neve e o fermento.
Despeje em uma assadeira untada com margarina e farinha.
Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 40
minutos. Para a cobertura, derreta o açúcar em uma panela e
junte a água, fazendo um caramelo. Acrescente as bananas
cortadas em rodelas e o suco de limão. Cozinhe. Cubra o bolo
ainda quente.

214 Diadema

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Sanduíche Natural

Bolinho de Chuva

Aluna: Bianca Lacerda Araújo
Professora: Maria das Graças Moreno Vice-Diretora: Rosemeire Nascimento Silva Ramos

Aluna: Sabrina Ferreira Cavalcante
Professora: Ana Paula Henriques Rezende Vice Diretor: Thiago Privieri Amorim

Escola Estadual Mércia Artimos Maron
Diadema

Escola Estadual Orígenes Lessa
Diadema

Uma alimentação saudável é a base do meu bem-estar. E o meu bem-estar é à base de
minha felicidade.

Diadema 215

Essa receita foi passando de geração em geração na família: minha bisavó fazia e minha avó e
minha mãe fazem até hoje. Fazemos no café da manhã ou quando recebemos visitas.

INGREDIENTES
1 pé de alface picado
2 cenouras raladas bem finas, com casca
maionese light
1 pitada de sal
pão de forma integral ou pão francês
milho (opcional)

INGREDIENTES
3 xícaras de farinha de trigo
2 ovos
1 xícara de chá de açúcar
1 e ½ xícara (chá) de leite
1 e ½ colher (sopa) de fermento
Canela em pó a gosto

MODO DE PREPARO
Pique a alface e coloque num recipiente, juntamente com a
cenoura ralada (muito bem lavada) fininha. Coloque o sal e o
milho. Depois, uma pitada de sal. Acrescente a maionese e
mexa bem - a maionese tem que ser colocada aos poucos,
até que a mistura fique bem molhadinha.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A cenoura contém fibra
dietética, vitamina A, antioxidantes e sais
minerais como ferro, cálcio, magnésio, potássio e fósforo. A
alface possui vitaminas A, C, E, B1, B2 e B3, niacina e é rica em
sais minerais como cálcio, fósforo e ferro.
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Dicas Nutricionais: Evite fazer bolinhos

grandes, para que não fiquem crus por dentro
e não reutilize óleo para a fritura dos bolinhos. Coma
poucas poções.
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Em um recipiente misture a farinha, o açúcar e o fermento. Em
seguida, coloque os ovos inteiros. Aos poucos, acrescente o
leite até dar o ponto de pegar com a colher. Coloque ½ litro
de óleo na frigideira, deixe esquentar e coloque as bolinhas
aos poucos, até ficarem douradinhas. Polvilhe por cima, com
açúcar e canela a gosto.

216 Diadema
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Diadema 217

Doce de Mamão Verde

Lanche Natural da Mamãe

Comunidade: João Pedro de Santana Araújo Estagiária: Maria das Dores Machado
Vice-Diretora: Luciana Negreiros R. da Silva

Aluna: Rafaella Thais Ferreira Castro
Professor: Ricardo Santana Vice-Diretora: Maria Aparecida Cirilo

Escola Estadual Professora Maria Carolina Cassini Cardim
Diadema

Escola Estadual Professora Nicéia Albarello Ferrari
Diadema

Aprendi a fazer doce com a minha avó, para as festas de Natal e Ano Novo. Eu era a
primeira neta e a ajudava na preparação dos doces de mamão, coco, banana, figo e cidra.
Começávamos a fazer os doces no dia 13 de dezembro para chegar na noite de Natal com
tudo pronto. O doce de mamão verde era o eu que mais gostava; fazíamos para comer de
colher e em fatia.

Um dia, minha professora passou um trabalho de Artes. Convidei os colegas do meu grupo
para realizarmos o trabalho em minha casa. Minha mãe providenciou um lanche natural,
todos comeram e gostaram muito. Pedi
a receita para ser utilizada no projeto
‘Viver com Saúde’, pois é um lanche fácil
de ser preparado, além de muito saboroso
e saudável.

INGREDIENTES
Pão integral
Requeijão Light
Alface
Tomate
Cenoura
Peito de Peru
Muçarela
Presunto

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

1 mamão verde grande
1kg de açúcar
10 cravos

Primeiro, passe o requeijão nas fatias de pão; depois, coloque
a alface, o tomate, a cenoura, o peito de peru, a muçarela e o
presunto.

MODO DE PREPARO
Rale o mamão verde, leve ao fogo com o açúcar e o cravo.
Mexa aos poucos, só até o açúcar derreter. Depois, deixe
cozinhar de 30 a 40 minutos. Coloque em um refratário de
vidro para esfriar.

Dicas Nutricionais: O mamão foi colhido no pé,
na nossa escola, sem agrotóxico.
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Dicas Nutricionais: O peito de peru é um

alimento saudável por ser de baixa caloria.
O pão integral é um carboidrato que combina com
legumes, enquanto o requeijão é rico em vitaminas B1 e
B2. A alface, o tomate e a cenoura ajudam na digestão e
são fontes de vitamina A.
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Diretoria de Ensino

Bolo de Cenoura
Universitária: Paolla Pereira Lemos
Vice-Diretora: Maria Nilda da Silva

Escola Estadual Tristão de Athayde
Diadema
A ligação entre mim e minha avó sempre foi forte. Conforme fui crescendo, o carinho entre nós só
aumentou, na mesma medida em que fui conhecendo os sabores da vida e, principalmente, os sabores
da culinária que ela fazia. Quando eu tinha por volta de cinco anos, minha avó começou a fazer o
bolo de cenoura com calda de chocolate e morangos, ou cerejas, em cima. Em todos os aniversários, ela
sempre foi a primeira a aparecer com o bolo na minha casa e começar a cantar parabéns. Assim foi até
os meus 17 anos, quando me mudei para São
Paulo. Mas quando vou à casa dela para passar
férias, nos finais de ano, lá está o bolo pronto.

INGREDIENTES
3 ovos
3 cenouras
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 xícaras (chá) de açúcar
1 copo de óleo de soja
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
Cobertura:
½ copo de leite
2 colheres (sopa) de açúcar
4 colheres (sopa) de achocolatado em pó
1 colher (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os ovos, as cenouras e o óleo. Em
uma bacia junte tudo e coloque em uma forma untada
para assar. Para a cobertura, coloque os ingredientes para
ferver em fogo brando e vá mexendo até ficar uma calda
espessa. Ponha por cima do bolo furando-o com um garfo.

Dicas Nutricionais: A cenoura contém grande
quantidade de vitamina A, essencial para a pele
e também para a visão. O cacau, por sua vez, é um alimento
que possui boa quantidade de manganês, importante para a
saúde do nosso sangue.
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Guarulhos Norte 221

Suflê de Brócolis
Universitária:

Maria Andreia dos Santos Silva

Vice-Diretora: Fabiana Lopes

Escola Estadual Bom Pastor II
Guarulhos
Aprendi esta receita quando comecei a trabalhar, ainda na adolescência. Minha patroa era
uma senhora muito idosa, sempre amparada pela única filha, que tinha me contratado
para fazer companhia à sua mãe. Entre meus afazeres, aprendi a fazer o prato preferido da
senhora. Durante os três anos que ali permaneci, eu fazia esse prato pelo menos três vezes
por semana, apenas variando entre brócolis e palmito.

INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de margarina
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
Leite
3 ovos
Caldo de legumes
Brócolis
Creme de leite ou copo de requeijão
Queijo parmesão

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Rico em ferro, ácido fólico
e vitaminas A e C, os brócolis também são uma
importante fonte de cálcio.
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Aqueça o forno a 180ºC. Cozinhe os brócolis no vapor, até
ficarem macios. Pique grosseiramente e reserve. Numa panela,
coloque a farinha de trigo e a margarina, misture até formar
uma massa homogênea e acrescente o leite aos poucos,
sempre mexendo, até engrossar. Deixe esfriar um pouco e
misture os brócolis; tempere com o sal e o caldo de legumes.
Junte o creme de leite, as gemas e o queijo parmesão. Depois,
acrescente as claras em neve só para incorporar. Ponha em
uma forma própria para suflê, untada com manteiga e leve ao
forno durante 30 minutos. Sirva em seguida.

222 Guarulhos Norte
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Temaki de Atum

Guarulhos Norte 223

Purê de Batata Doce

Aluno: Davi Ryu Murakame Uek
Comunidade: Aline Murakame Rocha Vice-Diretora: Eva Marina Barroso

Aluno:

Escola Estadual Deputado Cantídio Sampaio
Guarulhos

Wendel Junior Andrade de Aguiar

Vice-Diretora: Jovellina Oliveira Candido

Escola Estadual Ilia Zilda
Guarulhos

Minha família é de origem japonesa e nós costumamos comer esse prato com sushis e
sashimis.

O aluno autor da receita conta que resolveu juntar alguns alimentos como cenoura e batata,
pois descobriu que além de sustentar por um tempo maior, ainda mantém o corpo saudável,
com um melhor funcionamento do intestino e também, junto à prática de exercícios físicos,
este alimento auxilia no emagrecimento.

INGREDIENTES
1 envelope de nori (algas desidratadas) – 25g
1 pacote de atum – 500g
3 pepinos japoneses
3 xícaras de arroz próprio para comidas orientais (frio)
200g de cream cheese
Cebolinha picada a gosto
Alface a gosto
Vinagre a gosto – para colocar no arroz
quando for cozinhar

INGREDIENTES
130g de batata doce descascada e cozida em água
80ml de leite desnatado e morno
1 gema de ovo
1 cenoura picada em cubos pequenos , cozidos em água
½ colher (sopa) de manteiga ou margarina light
derretida
1 pitada de sal
Queijo ralado (opcional)

MODO DE PREPARO
Coloque o nori sobre uma superfície lisa e corte na forma
retangular. Coloque um pouco de arroz cozido (frio), o atum,
o pepino cortadinho, o cream cheese e, por fim, a cebolinha
picada. Enrole e utilize a alface para decorar.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Trata-se de um alimento
bastante nutritivo. O atum é rico em proteínas e
ômega3. A alga contribui com o colágeno. O pepino possui
fibras e tem muita água, por isso é adstringente e um forte
aliado na digestão.
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Dicas Nutricionais: A batata doce é rica em
carboidratos e contém vitamina A e vitamina
B, além de sais minerais como cálcio, fósforo e ferro. Para
o cozimento, recomenda-se a utilização somente de água
corrente, para que os nutrientes não se percam.
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Numa vasilha, amasse as batatas com um garfo e junte a
cenoura picada. Acrescente o leite, a manteiga e a gema de
ovo, mais a pitada de sal. Finalize com queijo ralado a gosto,
mais folhinhas de manjericão e cheiro verde.

224 Guarulhos Norte
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Panqueca de Carne Moída

Polenta Recheada

Voluntária: Lícia Maura Domingos Santana
Vice-Diretor: João Batista da Costa Júnior

Universitária: Silvana Batista dos Santos
Vice-diretor: Waldemir E. Agostinho

Escola Estadual Maria Helena Faria Lima e Cunha
Guarulhos

Escola Estadual Parque Continental Gleba I
Guarulhos

Esta é uma receita simples, mas feita com muito amor. Foi com essa receita que percebi a
importância de como é bom fazer o que você mais gosta em um momento de alegria, com toda
a família reunida, em meio a gargalhadas
e muita diversão. São momentos como
esse que ficam marcados nas nossas vidas:
momentos de realizações e felicidades.
INGREDIENTES

Essa receita remete à minha infância, quando em um período de muita dificuldade financeira, tínhamos
que viver de doações. Uma igreja que havia ao lado da minha casa nos fornecia alguns mantimentos
e, na maioria das vezes, o produto que mais recebíamos era o fubá. E do fubá minha mãe fazia polenta.
Minha mãe sempre foi uma ótima cozinheira,
incrementava a polenta, deixando-a com
um sabor inesquecível. Hoje, sempre que faço
essa receita, me lembro do período em que
tínhamos pouco, mas éramos felizes.

Recheio:
300g de carne moída
1 extrato de tomate
1 lata de milho verde
1 pacote de queijo ralado
2 colheres (sopa) de óleo
½ cebola picada e pimentão a gosto

INGREDIENTES
Polenta:
500g de fubá
500ml de água
1 tomate cortado em cubinhos
½ pimentão cortado em cubinhos
½ cebola cortada em cubinhos
Coentro a gosto
Sal a gosto

Massa:
1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo
2 ovos
1 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de óleo
Sal a gosto

Molho:
1kg de carne moída
½ cebola
2 dentes de alho
½ pimentão
2 latas de molho de tomate
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Massa:
Por alguns minutos, bata em um liquidificador os ovos e o
óleo. Em seguida, acrescente aos poucos a farinha de trigo,
o leite e o sal. Em uma frigideira espalhe o óleo, coloque a
massa até o ponto em que ela fique fina e espalhe por toda
frigideira. Quando começar a soltar da frigideira está no
ponto de virar.

MODO DE PREPARO

Recheio:
Ferva a carne moída. Em uma panela, aqueça o óleo e em
seguida coloque a cebola até dourar. Logo após, coloque o
extrato de tomate, a carne moída, o pimentão e o sal a gosto.
Deixe no fogo até o molho ficar grosso e acrescente o milho.
Montagem:
Pegue a panqueca já pronta, espalhe o recheio de carne
moída e acrescente o queijo ralado por cima. Enrole uma a
uma e se quiser, coloque o molho que sobrar em cima das
panquecas já enroladas.
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Dicas Nutricionais: Essas panquecas não fazem
mal a saúde, pois contém pouquíssimo óleo.
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Dicas Nutricionais: O fubá é uma fonte de
carboidratos, altamente calórico, que vai
propiciar o ganho de peso quando consumido em
excesso. Todo carboidrato vai se transformar em açúcar
no organismo. Portanto, pessoas em dieta para perder
peso e diabéticos precisam estar atentos. O fubá engorda,
mas poderá ser consumido com moderação.
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Em uma panela grande, ferva água com os demais
ingredientes da receita. Acrescente o fubá aos poucos
- com a peneira, para não empelotar - e mexa bem até
tomar consistência. Quando começar a soltar do fundo
da panela, desligue o fogo e reserve. Para o molho, refogue
a carne moída em uma panela com a cebola, o alho e os
pimentões. Acrescente o molho de tomate e reserve. Em um
refratário coloque uma camada de molho, despeje a polenta
e em seguida cubra com o restante do molho. Leve ao forno
por 10 minutos a 180ºC. Se preferir, acrescente queijo
parmesão por cima.
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Sequilhos
Comunidade:

Guarulhos Norte 227

Bolacha de Amido de Milho

Maria Fernanda Nascimento de Souza e
Valdirene Duarte Nascimento

Alunos: Antoni Nascimento Mendes e Andressa Crepaldi
Universitária: Daniele da Silva Diniz Vice-Diretora: Jane Viana Rodrigues

Vice Diretora: Marilu Hiromi Tateisi Universitária: Kelly Cristina da Silva

Escola Estadual Professor Flávio Xavier Arantes
Guarulhos

Escola Estadual Parque Santos Dumont
Guarulhos
Esta receita é da minha avó, foi passada para a minha mãe e agora, ela está ensinando
todas as crianças da família. Por ser uma receita barata e com rendimento ótimo, todos
podemos fazer e é muito gostoso. Esses
sequilhos derretem na boca!

Minha mãe fazia essa receita sempre aos domingos, quando nossa casa recebia visitas.
Hoje, infelizmente, ela não enxerga muito bem e não cozinha mais. Por isso, sempre que
posso, eu faço e levo pra ela, mostrando o quanto eu amo essa receita e também para
não deixá-la com vontade. Com certeza,
quando eu tiver meus filhos, irei fazer
para eles também.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

500g de margarina
1kg de amido de milho
3 ovos
3 xícaras de açúcar
2 pacotes de coco ralado 500g
1 colher de fermento em pó

1kg de amido de milho
500g de margarina
4 gemas
2 xícaras de açúcar
2 pacotes de coco ralado

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes e modele as bolinhas. Leve ao
forno preaquecido a 180ºC. Observe de 5 em 5 minutos e
retire quando estiver dourado.

Dicas Nutricionais: O coco auxilia no combate
ao colesterol ruim e regula a glândula tireóide.
O amido de milho é fonte de energia, previne contra as
ações dos radicais livres e elimina as toxinas do organismo.
Os ovos são fonte de nutrientes como fosfato, riboflavina,
selênio, vitaminas B12, A e K. Suas gemas ajudam no
desenvolvimento do cérebro.
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Dicas Nutricionais: Amido de milho é
alternativa para a alimentação de celíacos.
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Em uma tigela, coloque a margarina, as gemas e o açúcar;
mexa até ficar uma massa lisa e homogênea. Depois,
acrescente aos poucos o amido de milho e o coco ralado;
mexa com as pontas dos dedos até parar de grudar. Deixe
a massa descansar uns 10 minutos. Unte a forma, faça
bolinhas, coloque na forma e aperte com o garfo. Deixe no
forno por aproximadamente 10 minutos. Observe sempre
embaixo do biscoito. Quando estiver dourado, pode retirar.
Rendimento: 200 bolachas de amido de milho
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Guarulhos Norte 229

Doce de Casca de Melancia

Farofa de Feijão Gandú

Universitária: Naiane Beatriz Nogueira Nascimento
Dirigente: Maria Inês Sofia Molinari Diretora: Beatriz Ferreira da Silva Carvalho Vice-Diretora: Telma Zigart

Comunidade: Maria José da Silva Santos
Vice-Diretora: Maria Rivânia da Silva Furtunato

Escola Estadual Professor Hélio Polesel
Guarulhos

Escola Estadual Professor José Benedito Ferreira
Guarulhos

Minha mãe sempre ensinou que as vitaminas estão na maior parte das cascas das frutas e
que por isso, não devemos desperdiçá-las. Por isso, ela me ensinou a fazer doce de casca de
melancia, que além de saudável, é muito gostoso.

Dona Maria, a merendeira da escola, conversava sobre o feijão gandú que temos aqui na nossa
área verde, e disse que poderia fazer uma receita para os pais que viriam na reunião de prevenção
contra o câncer, ressaltando as propriedades nutritivas desse tipo de feijão. Dona Maria nos contou
que sua família era muito pobre quando morava na Bahia e o feijão era a única fonte de alimento.
Hoje, ela faz parte da comunidade local
e sempre fala do uso do feijão, pois é uma
cultura que pode crescer em qualquer lugar.

INGREDIENTES
2 colheres de óleo
1 cebola picada
2 dentes de alho
200g de bacon
1 gomo de linguiça calabresa
1 maço de coentro
1kg de feijão gandú
2 xícaras de farinha de mandioca
2 cenouras

INGREDIENTES
Cascas de meia melancia
500g de açúcar
Cravo a gosto
Canela em rama a gosto

MODO DE PREPARO
Remova a parte verde da casca, passe a polpa branca pelo
ralador grosso e reserve. Misture o açúcar com meio copo
d’água, junte o cravo e a canela. Faça uma calda deixando
ferver por 10 minutos. Adicione a polpa ralada e deixe ferver,
em fogo brando, até apurar.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Contém vitaminas A, C,
B6, licopeno e sua composição é 92% de água.
Excelente fonte de hidratação.
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Dicas Nutricionais: O feijão é uma leguminosa
de grande valor nutritivo e alto valor proteico.

Histórias & Receitas 2015

Cozinhe o feijão, escorra o caldo, coloque o óleo, a calabresa
e o bacon. Deixe dourar por alguns minutos e acrescente
a cebola, o alho, a cenoura ralada e o feijão. Misture e
acrescente a farinha e o coentro. Sirva ainda quente.

230 Guarulhos Norte

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Guarulhos Norte 231

Sopa de Mandioquinha

Kibe Alternativo

Estagiária: Camilla de Freitas Melo
Vice-Diretora: Maria Nilza de Amorim

Aluna: Nicoly Stephane Venites Costa
Professor: Edimar dos Santos Paixão Vice-diretora: Marli Felix do Nascimento Antunes

Escola Estadual Professor Milton Cernach
Guarulhos

Escola Estadual Professora Idalina Ladeira Ferreira
Guarulhos

Tempos atrás fiz uma cirurgia e não conseguia me alimentar direito. Então, minha irmã mais
velha lembrou-se de uma receita da minha mãe e preparou um caldo de mandioquinha. Ficou
tão delicioso que a partir daí comecei a me alimentar cada vez melhor e, logo, estava recuperada.
Depois, passei a colocar outros ingredientes no caldo e a receita ficou ainda mais saborosa.

Esta receita foi criada a partir da falta de alguns ingredientes necessários para a feitura
do kibe ‘tradicional’. Assim, improvisando com o que possuía em casa, minha mãe, Dona
Tereza, usou farinha de aveia em flocos
no lugar do trigo, tornando o alimento
mais saudável.

INGREDIENTES
1kg de mandioquinha
500g de calabresa
1 cebola
3 dentes de alho
1 pimentão
Coentro e cebola a gosto
Sal a gosto
Tempero a gosto (pimenta do reino, orégano, cominho e
folha de louro, entre outros)

INGREDIENTES
1 cebola picada
Sal a gosto
Hortelã fresca
2 ovos
1kg de carne moída
100g de aveia em flocos
Especiarias a gosto (cominho, salsinha, cebolinha,
orégano, alecrim e pimenta do reino)
Óleo para fritura

MODO DE PREPARO
Descasque a mandioquinha e, sobre uma tábua, pique a cebola,
o alho, o pimentão, o coentro e a cebolinha. Leve uma panela
ao fogo médio e, quando aquecer, regue com o azeite, junte o
alho e refogue, mexendo sempre até ficar dourado. Junte a
cebola e misture por um minuto. Acrescente a mandioquinha,
a água e misture novamente por mais 10 minutos. Adicione
a abobrinha com a calabresa cortada em rodelas, mais os
temperos - sal, pimentão, pimenta do reino e outros, à sua
preferência. Deixe desmanchar e depois acrescente o coentro
e a cebolinha. Cozinhe tudo por 10 minutos e sirva.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Além de niacina, a
mandioquinha contém níveis razoáveis de
vitamina A e também é uma fonte importante de
energia, devido ao seu teor de carboidrato (quase 19g em
100g de mandioquinha cozida).
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Dicas Nutricionais: A aveia é rica em fibras
e ajuda no sistema digestivo. No cereal,
encontramos vitaminas e minerais antioxidantes,
capazes de eliminar os radicais livres que danificam
nossas células. As especiarias, além de proporcionar
sabor ao prato, possuem propriedades medicinais.
Histórias & Receitas 2015

Misture a carne moída com os ovos, os temperos e as
especiarias. Acrescente aos poucos a aveia e amasse bem
até obter uma consistência homogênea, de modo que não
grude nas mãos. Modele em forma de kibe e frite em óleo
aquecido por aproximadamente 5 minutos ou até obter
uma camada crocante. Pode ser servido acompanhado com
molho ou limão.
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Brigadeiro de Mandioca
Aluna:
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Bolinho de Chuva com Iogurte

Bruna dos Santos Baptistelli

Vice-diretora:

Professoras: Silvana Rosa de Oliveira e Antônia Rosa Nívea Rodrigues da Silva Vice-Diretora: Gilderlane Damásio Lopes

Patrícia Noda

Escola Estadual Professora Odete Fernandes Pinto da Silva
Guarulhos

Escola Estadual Professora Maria Angélica Soave
Guarulhos
Por alguns anos, promovemos junto aos nossos alunos uma merenda mais elaborada. Este
ano, resolvemos desenvolver com os alunos o projeto ‘Viver com Saúde’, levando a proposta
para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Eles pesquisaram junto aos seus familiares
uma receita de brigadeiro saudável, de baixo custo e com bom rendimento. Este foi o resultado.

Dia de chuva, crianças na escola..., nada mais acolhedor do que os bolinhos de chuva, que
remetem às lembranças da infância, com seu aroma e sabor. Minha avó sempre fazia
quando reunia os netos. Ficávamos tentando descobrir com qual bichinho cada bolinho se
parecia... Hoje, aos finais de semana, faço os bolinhos para as crianças da comunidade local,
mas com um certo toque pessoal e a leveza do iogurte natural e dos pedacinhos de abacaxi.
Quanto às crianças, continuam no fantástico mundo da imaginação, tentando adivinhar
qual o formato dos bolinhos...

INGREDIENTES
INGREDIENTES

1 e ½ xícara de mandioca
1 xícara de leite em pó
2 colheres de margarina
3 colheres de chocolate em pó
5 colheres de chocolate granulado
10 colheres de açúcar

4 ovos
1 iogurte natural (170g)
½ xícara (chá) de leite
1 e ½ xícara de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
Pedaços de abacaxi em cubinhos
1 e ½ colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Cozinhe a mandioca até o ponto que desmanche, escorrendo
e amassando-a. Em outra panela, derreta a margarina.
Só então acrescente a mandioca, tomando cuidado para
misturar bastante. Adicione o restante dos ingredientes e
volte a cozinhar até que se desprendam do fundo da panela.
Leve à geladeira até dar o ponto. Depois, é só fazer as bolinhas
do brigadeiro e passar o granulado.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: O brigadeiro de mandioca
tem menor teor calórico que o brigadeiro
tradicional e pode também ser feito com adoçante, no
lugar do açúcar. Para aqueles que tiverem intolerância a
lactose, pode ser utilizado leite de soja.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O iogurte natural é rico em
fibras e em vitaminas, além de trazer leveza
para as receitas, enquanto o abacaxi é rico em vitamina
C e complexo B, faz bem para o coração, para o sistema
nervoso e imunológico.

Histórias & Receitas 2015

Misture os 4 primeiros ingredientes em uma tigela. Peneire
a farinha e o fermento e acrescente delicadamente à
mistura. Por último, adicione o abacaxi em pedacinhos. Faça
as bolinhas e frite em óleo bem quente, colocando pequenas
porções com uma colher.
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Arroz Integral com Couve-Flor

Berinjela Saudável

Voluntária: Marineide Maia Cunha
Professor: Alfredo Campos Júnior

Comunidade: Fabiana Ricarda da Silva
Vice-Diretora: Josefa Alzira dos Santos

Escola Estadual Professora Zilda Graça Martins de Oliveira
Guarulhos

Escola Estadual Recreio São Jorge II
Guarulhos

Para esta receita, houve a substituição do arroz comum por arroz integral e do queijo de
minas por requeijão light. Dessa forma, o alimento ficou mais saudável e especialmente
indicado para pessoas que estejam com
níveis alterados de colesterol.
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Como gosto de berinjela e fico triste em saber que várias pessoas dizem que não gostam,
resolvi experimentar estes ingredientes
para mostrar que a berinjela é muito
gostosa e cheia de nutrientes saudáveis.

INGREDIENTES
2 xícaras de arroz integral lavado
4 xícaras de água (metade aquecida, metade fria)
2 dentes de alho amassados
Sal, salsinha, coentro e azeite a gosto.
1 couve-flor inteira
1 vidro pequeno de maionese
1 copo de requeijão light

INGREDIENTES
1 berinjela grande
300g de queijo prato
Creme de cebola
Molho de tomate
Molho vinagrete
2 cebolas
4 tomates
Orégano e vinagre a gosto
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Em uma panela com água, coloque o arroz e deixe refogar
por igual, misturando sempre com a colher de pau por uns 5
minutos. Quando o arroz já estiver bem refogado, acrescente
a água fervente. A água quente deve cobrir o arroz, sem
encher a panela. Acrescente o sal e o alho amassado e, se
quiser, coloque também uma pimenta de cheiro inteira, em
cima do arroz. Tampe a panela e deixe a água secar em fogo
alto. Quando estiver seco, abaixe o fogo para terminar de
cozinhar. Simultaneamente, deixe a couve-flor de molho em
água e vinagre; depois, lave muito bem e leve para cozinhar
em água e sal, até ficar al dente (não deixe cozinhar demais).
Coloque o arroz em uma panela e acrescente a couve-flor.
Passe ½ copo de requeijão light na couve-flor e polvilhe o
orégano. Bata no liquidificador o restante do requeijão light,
com alguns pedaços de couve flor para formar um molho
(adicione salsinha e coentro a gosto). Acrescente este molho
ao arroz e leve ao forno quente até dourar.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Os benefícios do arroz
integral estão relacionados com a diminuição
do aparecimento de doenças como câncer, diabetes,
doenças cardiovasculares e obesidade. A couve-flor, por
sua vez, é excelente para facilitar a digestão.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A berinjela é rica em fibra
alimentar e por isso, benéfica para a digestão,
auxiliando na limpeza e no tratamento intestinal.

Histórias & Receitas 2015

Corte a berinjela em rodelas, passe o creme de cebola e
coloque para grelhar. Quando estiver grelhada, retire a
berinjela do forno, passe o molho de tomate e recheie com
o vinagrete e o queijo prato. Coloque de volta no forno para
gratinar. Assim que o queijo estiver derretido, pode retirar
e servir.
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Farofa de Rápido Preparo
Aluna: Geovanna Karla da Silva
Diretora: Aparecida Fátima Torres Vice-Diretora: Rita de Cássia Amado

Escola Estadual Vereador Antonio Grotkowsky
Guarulhos

Pensando em uma comida rápida, depois de uma manhã exaustiva, minha mãe foi
misturando os ingredientes da farofa com o arroz e um frango. Foi um almoço delicioso.

INGREDIENTES
1 copo de azeite de oliva
1 copo de vinagre
1 latinha de extrato de tomate
Sal a gosto
Farinha de mandioca
Cebola
Azeitona, pimentão, tomate

MODO DE PREPARO
Misture o azeite, o vinagre e o extrato de tomate; junte o
restante dos ingredientes e coloque sal a gosto. Por fim, a
farinha. Vá misturando até ficar sequinha.

Dicas Nutricionais: A farinha de mandioca
é rica em fibras, vitaminas e carboidratos,
fornecendo muita energia e ajudando a aumentar os
níveis de serotonina. O azeite protege a pele contra
as agressões dos raios ultravioleta, combate dores e
inflamações e facilita a digestão.
Histórias & Receitas 2015
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Torta de Limão
Comunidade:

Karen Cavalcanti da Silva Valões

Vice-Diretora: Cilene Mauricio

Escola Estadual Agostinho Cano
Guarulhos
Conheci o Rodrigo, que sempre me dizia que cozinhava bem porque todas as suas ex-namoradas não
sabiam cozinhar. Então, quando eu disse a ele que sabia cozinhar, ficou admirado mas me colocou à prova.
Começamos a namorar e todo domingo eu ia à casa dele fazer o almoço. Decidimos morar juntos. Como de
costume, todo domingo o almoço por minha conta... até que fui desafiada pela mãe dele a fazer um doce.
Preparei então esta, que foi a primeira receita que aprendi quando criança. Fui aprovada. Ela trabalha
com encomendas de doces e queria saber se eu
estaria apta para ajudá-la.

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado light
1 lata de creme de leite light
1 pacote de biscoito de maisena
2 e ½ colheres de manteiga
Suco de 2 limões

MODO DE PREPARO
Triture a o biscoito de maisena no liquidificador, batendo até
esfarelar. Despeje em uma bandeja os pedaços restantes e
retriture até tudo virar farinha. Coloque a manteiga junto à
farinha de biscoitos e amasse tudo até virar uma massa.
Espalhe toda a massa em uma assadeira e coloque no forno
para assar, deixando lugar para o creme. Agora, bata no
liquidificador o leite condensado e o creme de leite, junto
com o suco dos limões, formando o creme. Coloque-o sobre a
massa, aguarde esfriar e leve à geladeira por 3 horas.

Dicas Nutricionais: O biscoito maisena tem

amido de milho, que é uma alternativa, livre de
glúten, para engrossar molhos, sopas, molhos e sobremesas.
O limão, por sua vez, possui propriedades antibacterianas,
antivirais e fortalecedoras do sistema imunitário.

Histórias & Receitas 2015
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Salada Brasileira

Torta de Legumes da Vovó

Comunidade: Cássia Regina Ribeiro Gonçalves
Vice-Diretora: Márcia Rodrigues da Silva

Aluno: Samuel Clemente de Souza
Vice-Diretora: Núbia Vieira dos Santos

Escola Estadual Cidade SOIMCO II
Guarulhos

Escola Estadual Jardim Maria Dirce II
Guarulhos

Sou estudante do 5º semestre de Nutrição
e essa receita foi elaborada para um
projeto voltado para os idosos, trazendo
consigo propriedades nutricionais para
essa fase da vida.

Como toda criança, nunca gostei de comer legumes. De forma criativa e deliciosa, minha avó
então inventou essa torta com atum. Eu e meus irmãos nos apaixonamos e sempre que vamos
na casa dela, desfrutamos da companhia e saboreamos a maravilhosa torta da vovó, presente
nos momentos especiais da família e também uma forma de saudável de se alimentar.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Massa:
3 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de óleo
3 ovos

Alface crespa
Agrião
Tomate cereja
Frango desfiado
Ovos de codorna
Queijo branco
Cebolinha
Pão integral
Azeite
Sal
Limão

Recheio:
1 lata de atum (ou frango ou carne desfiada ou moída)
2 cenouras médias
1 chuchu
200g de vagem
2 tomates
1 cebola
1 pimentão
Salsa
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Lave as folhas e deixe de molho por 15 minutos no cloro
de cozinha. Cozinhe o peito de frango e os ovos de codorna
em água fervente. Depois de cozido, desfie o frango e tire
as cascas dos ovos. Pique em pedaços pequenos o queijo
branco e a cebolinha. Corte o pão integral em cubos e salteie
com azeite na frigideira até dourar. Após a higienização
das folhas, coloque a alface, com a folha inteira, no fundo
do prato, o agrião, utilizando somente as folhas (sem os
talos), coloque por cima a alface mimosa e acima desta o
frango desfiado, o queijo picado, o tomate cereja e os ovos
de codorna.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: As folhas podem ser
substituídas por outras de sua preferência, e
o queijo branco pode ser trocado por ricota ou cottage.
Para uma melhor digestão, é importante comer sempre
verduras e legumes, em todas as refeições.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A cenoura é rica em
vitamina A, o chuchu é baixo em calorias e rico em
água, sendo também uma fonte de vitamina C. A vagem, por
sua vez, é rica em uma série de vitaminas e nutrientes.

Histórias & Receitas 2015

Corte todos os legumes em cubos e cozinhe com um caldo
(tempero) de sua preferência. Junte a farinha, o óleo e,
por último, as gemas e as claras batidas em neve. Despeje
uma camada em uma forma untada, coloque por cima o
recheio e feche com o restante da massa. Asse em forno à
temperatura de 180ºC, por 40 minutos ou até dourar.
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Bolinho de Carne

Barrinha de Cereal de Banana

Aluna: Agnes Vitória da Silva
Professora: Eliane Gomes dos Santos

Aluna: Thamires Correa De Oliveira
Professora: Nanci Yumi Sacura Vice-Diretor: Eduardo Pereira da Silva

Escola Estadual Louis Braille
Guarulhos

Escola Estadual Maria Aparecida Rodrigues
Guarulhos

A minha mãe sempre faz muitas coisas
gostosas para a gente comer. E aos
domingos, ela ela faz macarrão com
bolinho de carne. Eu adoro e ajudo a fazer
os bolinhos.

Ao assistir televisão, vi em um programa de receitas como se faz barrinhas de cereal em casa.
Desde então eu e minha mãe adquirimos o hábito de fazer esta receita.

INGREDIENTES
1 pão integral
1/3 de xícara (chá) de água
½ kg de carne moída
1 cebola
1 dente de alho
Sal e pimenta do reino a gosto
2 colheres (sopa) de salsa picada
1 ovo

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de aveia em flocos
2 claras
2 bananas desidratadas picadas
1 banana amassada
3 colheres de sopa de mel ou chocolate

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, coloque o pão integral e regue com água,
molhando de todos os lados. Reserve por 15 minutos.
Esprema o pão molhado para eliminar toda a água.
Esmague o pão dentro da tigela e junte a carne moída,
a cebola, o alho, o sal, a pimenta do reino, o ovo e a salsa
picada. Mexa tudo e forme os bolinhos usando uma colher
de sopa. Frite ou asse. Rende de 30 a 35 bolinhos.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Prefira sempre o alimento
assado ao frito. O alimento frito tem valor
calórico equivalente a quase 3 vezes do que quando ele
é cozido ou assado. Além disso, o óleo passa por diversas
transformações, devido à elevação da sua temperatura e
libera uma fumaça que acrescenta substâncias tóxicas
aos alimentos.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta de
alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e sais
minerais, principalmente potássio e vitaminas A, B1, B2 e C.

Histórias & Receitas 2015

Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture.
Unte uma forma e coloque a massa delicadamente sobre
ela; espalhe com uma colher. Corte as barrinhas antes de
levar ao forno. Coloque para assar em forno preaquecido,
de 120ºC a 200ºC, por cerca de 16 a 20 minutos.
Retire as barrinhas da forma apenas quando estiverem
bem frias.
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Macarrão com Molho Caseiro
Universitária: Elisabete Cristina
Vice-Diretora: Mônica Udo

Aluna: Maria Eduarda Costa Neves
Vice-Diretora: Marlene Alves Rodrigues Ramalho

Escola Estadual Marechal Carlos Machado Bitencourt
Guarulhos

Esta receita é da minha avó Elza, que mora na Bahia. A sobremesa leva esse nome porque
sempre que os netos vão visitá-la, ela prepara o doce e todos ficam felizes.

Resta

Escola Estadual Padre Valentin González Alonso
Guarulhos
Minha avó, Elisa Perri, veio com seus pais da Calábria (Itália), chegando ao Brasil em 1927, com
apenas sete anos de idade. Desembarcaram em Santos e instalaram-se na cidade de Barra
Bonita, onde seus pais foram trabalhar na lavoura. Aos 11 anos, minha avó era responsável
pela criação dos irmãos e pelo preparo das refeições da família, aprendendo algumas receitas
italianas. Várias dessas receitas fizeram história entre os filhos, netos e bisnetos. Dentre elas, esta
que foi feita pela minha avó durante quase
toda a sua vida.
INGREDIENTES
3kg de tomates maduros
100g de alho
250ml de azeite
½ maço de manjericão
1kg de macarrão espaguete
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Para fazer o molho, lave os tomates e faça cortes em
sentido de cruz, no fundo de cada um. Coloque em água
fervente até que a pele se desgrude, facilitando assim sua
retirada (de 10 a 15 minutos, aproximadamente). Retire a
pele dos tomates e pique bem. Pique também o alho e frite
no azeite. Coloque os tomates picados, sal a gosto e deixe
apurar até a consistência desejada (cerca de meia hora).
Não coloque água e mexa sempre, para não grudar no fundo
da panela. Minutos antes de desligar, coloque as folhas de
manjericão ‘rasgadas’. Desligue e sirva com o macarrão de
sua preferência. Para fazer o macarrão, encha uma panela
média com água fria. Leve ao fogo alto e espere ferver.
Abaixe o fogo e adicione o espaguete na água quente,
certificando-se de que ele fique completamente imerso na
água. Deixe cozinhar por 10 a 15 minutos. Desligue e sirva
com o molho caseiro italiano.

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado light
1 lata de creme de leite light
1 suco de pêssego em pó
Frutas picadas (abacaxi, morango, manga e caju)

MODO DE PREPARO
Em uma vasilha, mexa todos os ingredientes, com exceção
das frutas picadas. Cubra com as frutas e deixe gelar por
cerca de uma hora. Sirva gelado.

Dicas Nutricionais: As frutas devem ser
consumidas diariamente. São fontes de
vitaminas e minerais que ajudam a regular as funções
do organismo, contêm pouquíssima gordura e são pouco
calóricas.
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Dicas Nutricionais: O macarrão é reconhecido
como um alimento que reúne baixas
concentrações de sódio, gordura e colesterol. Contribui para
prolongar a sensação de saciedade e manter os níveis de
glicemia estáveis no sangue, no período após a refeição.
Histórias & Receitas 2015
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Pão Integral com Granola

Bolo de Chocolate

Comunidade: Luciana Clara de Jesus
Vice-Diretor: Ricardo Piassentini Filho

Aluna: Amanda de Moraes Rosa
Professora: Rosenice Ferreira de Oliveira Vice-Diretora: Eliana Caires Brito

Escola Estadual Parque Jurema III
Guarulhos

Escola Estadual Padre August Johannes Ferdinandus Stauder
Guarulhos

Com cinco filhos, procuro dar a eles uma
vida mais saudável. Por isso, faço em casa
o pão integral com granola e meus filhos
adoram.

Sempre quando tem festas aqui em casa,
desde o ano passado, sou eu mesma que
faço todos os bolos. E esse bolo é muito
querido na minha família, tenho um
carinho especial por ele. Faço para a
minha amada mãe.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

4 ovos inteiros
1 e ½ xícara de açúcar
1 xícara de achocolatado em pó
2 xícaras de farinha de trigo
½ xícara de óleo de girassol
1 xícara de água morna
1 colher (sopa) bem cheia de fermento

2 copos de água morna
1 copo de óleo
3 colheres (café) de sal
3 ovos
½ copo de açúcar
50g de fermento biológico fresco
1 copo de farinha de trigo integral
200g de granola
600g de farinha de trigo - ou até dar o ponto
1 gema
Gergelim

Recheio:
1 lata de leite condensado light, cozido por 40 minutos
na pressão, em forma de doce de leite
Cobertura:
1 barra de chocolate meio amargo de 170g
1 caixinha de creme de leite light

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador a água morna, o óleo, o sal, os ovos, o
açúcar e o fermento. Despeje o conteúdo do liquidificador
em uma tigela e misture a farinha integral, a granola e
metade da farinha de trigo. Misture tudo muito bem.
Acrescente aos poucos a farinha de trigo, sovando até
soltar das mãos. Deixe a massa lisa e homogênea. Coloque
para descansar até que a massa dobre de volume (30
minutos, aproximadamente). Amasse novamente para
tirar o ar, modele ou coloque em forma de bolo inglês. Pincele
com a gema e polvilhe o gergelim. Deixe crescer por mais 30
minutos. Leve ao forno preaquecido a 180ºC, por cerce de
30 a 40 minutos, ou até dourar.
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MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Este pão tem grande
quantidade de fibras. É mais saudável
por utilizar a farinha integral e a granola é um rico
alimento, que mistura 22 tipos diferentes de grãos.
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Dicas Nutricionais: O chocolate proporciona
sensação de prazer e bem-estar, é grande fonte
de energia e é bem mais saudável do que se imagina. Ingerir
6,7 g por dia de chocolate meio amargo ajuda a prevenir o
organismo contra doenças cardiovasculares.
Histórias & Receitas 2015

Em uma vasilha, junte todos os ingredientes secos e os
ingredientes molhados. Coloque numa batedeira e bata até
que as misturas fiquem homogêneas. Leve para assar em
forno 180ºC por 40 minutos. Retire, espere esfriar, corte
o bolo no meio e recheie com o doce de leite, também em
temperatura ambiente.
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Hambúrguer Saudável

Suco de Couve

Professora: Mônica Mathias de Macedo
Vice-Diretor: Elismar de Souza Andrade

Aluno: Cauã Carvalho Santos
Professoras: Cláudia Regina Nascimento Santos e Ivaneide Cruz Santos Estanislau

Escola Estadual Pimentas VII
Guarulhos

Escola Estadual Professora Zilda Romeiro Pinto Moreira da Silva
Guarulhos

Quando ainda era adolescente, meu pai chegou em casa com um aparato simples e curioso. Tratavase de um cilindro de plástico acompanhado de uma peça redonda e achatada que servia para
empurrar o conteúdo do tubo. Ele explicou que aquele era um acessório de cozinha para moldar
hambúrgueres. Bastava colocar a carne dentro do tubo, congelar o seu conteúdo e empurrá-lo com a
peça extra, aos poucos, para fazer os cortes na espessura desejada. Infelizmente, minha mãe realizou
todo o processo quando eu não estava em casa. Quando cheguei da escola no dia seguinte, a geladeira
estava cheia de rodelas de carne, esperando
ansiosamente pela hora do jantar. Depois
desse dia, o aparato ficou perdido entre os
armários repletos de coisas antigas e inúteis
que os adultos costumam trazer para casa.
Ainda me deparei com ele algumas vezes,
durante uma ou duas limpezas trimestrais.
A realização culinária aconteceu depois
de casada, durante um feriado de Dia das
Crianças, quando consegui me livrar de
um plantão. Nesse dia, resolvi enfrentar os
espíritos do passado e trabalhar em uma
receita própria. E fiz os hambúrgueres.

Na minha escola, aprendi que devemos nos alimentar bem. Eu nunca gostei de comer e minha
mãe sempre me forçou a comer alimentos saudáveis e sucos. A professora pediu uma receita
de alimentação saudável e minha mãe fez comigo este suco, que tem muita vitamina e que eu
deveria experimentar. Quando eu estava preparando, fiz careta. Mas gosto de limão. Experimentei
e gostei. Na escola, fiz para os meus colegas e todos adoraram. A partir disso, sempre tomo suco
de couve e é muito gostoso.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

2kg de carne moída magra
2 ovos
1 caixa de aveia de 500g
1 pacote de cheiro verde
1 cebola
5 dentes de alho
Sal a gosto
Cominho a gosto
200g de farinha de trigo

4 folhas de couve
3 limões
Água
Açúcar

MODO DE PREPARO
Bata a couve com a quantidade de água que quiser. Depois,
coe o suco em uma jarra, esprema o limão, adoce e beba. É
refrescante.

MODO DE PREPARO
Em uma bacia misture a carne, os ovos, o alho, a aveia, o
cominho, o cheiro verde, a cebola e o sal. Depois de misturar
bem, faça os mini-hamburgueres e repita o processo até
que a carne se solte das mãos. Em seguida, coloque as
rodelinhas em uma forma untada com farinha de trigo e
leve para assar no forno, de 15 a 20 minutos.
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Dicas Nutricionais: A aveia é rica em fibras
e ajuda no sistema digestivo. No cereal,
encontramos vitaminas e minerais antioxidantes,
capazes de eliminar os radicais livres que danificam
nossas células.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A couve é riquíssima em
vitamina A. Alimentos ricos nesta vitamina são
conhecidos por oferecer proteção contra câncer de pulmão e
de boca. A vitamina A ainda é fundamental para uma pele
saudável e essencial para a visão.
Histórias & Receitas 2015
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Pudim de Tapioca

Macarronada da Mamãe

Aluno: José Vitor Diniz da Silva
Vice-Diretor: Gidevaldo P. Santos

Aluno: Marcio Geninho Bagattini
Professora: Nídia de Lima Campos Vice-Diretora: Marili da Silva Pinto

Escola Estadual Professor Cid Augusto Cuelli
Guarulhos

Escola Estadual Professor Coryntho Baldoino Costa Júnior
Guarulhos

Essa receita foi ensinada à minha mãe, Luciane Ambrósio, pela minha avó, Maria Helena.
É uma receita muito utilizada em minha casa e é saudável, pois substitui perfeitamente o
pudim tradicional, mantendo o mesmo sabor com metade das calorias e com um custo bem
inferior.

É uma macarronada simples, mas que não posso comer sempre, pois tenho alergia a corante.
Assim, sugeri à minha mãe que ela fizesse
macarronada todos os dias 10, 20 e 30 de
cada mês, para dar um intervalo e não
atacar tanto a minha alergia. É o meu
prato predileto!

INGREDIENTES
500g de macarrão
2 tomates
1 cebola
1 frango cortado
Cheiro verde
Molho de tomate
Azeite

INGREDIENTES
½ xícara de tapioca granulada
½ litro de leite
½ garrafa pequena de leite de coco
1 pacote de coco ralado
1 lata de leite condensado light
3 ovos

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Leve ao fogo o leite e a tapioca, faça um mingau e deixe
esfriar por completo. Acrescente o leite condensado e o
coco ralado. Bata os ovos no liquidificador com o leite de
coco. Misture tudo com o restante. Caramele uma forma
e asse em banho maria por aproximadamente 40 minutos.

Dicas Nutricionais: Por ser feita apenas
de mandioca, a tapioca é um alimento
natural com baixo teor de sódio, sem gordura, rico em
carboidratos, de fácil digestão e sem glúten.
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Dicas Nutricionais: O macarrão é rico em
carboidratos, fonte de energia. O frango é uma
fonte de proteína magra que contém nutrientes essenciais.
O tomate é um fruto rico em licopeno, agente antioxidante e
anticancerígeno. A cebola é relativamente rica em cálcio, em
riboflavina, em vitamina B1 e vitamina C.
Histórias & Receitas 2015

Cozinhe o macarrão em uma panela com água e um
pouquinho de azeite. Quando estiver cozido, coloque para
escorrer e, depois de escorrido, deixe em uma vasilha,
preferencialmente um refratário de vidro. Em seguida,
corte o frango e lave-o. Tempere com cebolas cortadas,
cheiro verde e uma pitadinha de sal. Em uma panela, coloque
azeite e o frango para cozinhar bem, até ficar douradinho.
Quando estiver pronto, coloque os tomates, sem pele e
sem sementes, com o molho de tomate e um pouco d’água.
Deixe apurar bem e depois de tudo pronto, jogue o molho
pronto no macarrão. Sirva bem quente.
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Arroz com Manga

Delícia Gelada com Frutas
Universitária: Camila C. Ramos de
Professor: Edson D. Amaral

Professora: Rose Cardoso
Vice-Diretor: Sidnei Gervilhia

Escola Estadual Professor Fábio Fanucchi
Guarulhos
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Lima

Escola Estadual Professora Maria Hilda Ornelas de Oliveira
Guarulhos

Sempre faço esta sobremesa para a minha família e todos gostam, pois foge do arroz doce tradicional
que todos conhecemos. Ao usar a fava de baunilha, o sabor fica extremamente leve e adocicado.
Nas festas de final de ano, todos ficam à espera desta sobremesa que agrada desde o mais novo
da família, com apenas dois aninhos, até a
minha querida avó. Em nossos encontros,
não pode faltar esta iguaria.

Casada recentemente, resolvi fazer uma sobremesa para agradar meu esposo. Como não
sabia fazer muita coisa, resolvi buscar alternativas na internet. Algo que fosse nutritivo, com
baixo teor de gordura, saudável e saboroso. Achei diversas receitas, mas essa se destacou
porque, além de saciar aquela vontade de comer doce, as frutas ajudam a digestão por
serem ricas em fibras.

INGREDIENTES
170g de arroz jasmim (3 horas de molho)
70g de leite de coco light
50g de açúcar de palma light
1g de sal
Cobertura:
200ml de leite de coco light
10g de açúcar de palma
1g de sal
2g de farinha de arroz, diluída em 10ml de água
Manga, um pouco verde (fatias médias)
50g de castanha de caju

INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de granola
2 colheres (sopa) de linhaça
2 colheres (sopa) de aveia
2 bananas prata, cortadas em rodelas
1 manga, cortada em cubos
2 kiwis, cortados em cubos
5 morangos, cortados em cubinhos
2 colheres de sucrilhos
1 iogurte desnatado (ou de sua preferência)

MODO DE PREPARO
Cozinhe em vapor o arroz que ficou de molho, até que fique
macio. Faça o molho: misture o leite de coco, o açúcar,
o sal e a baunilha. Leve ao fogo até que o açúcar derreta
e misture este creme no arroz cozido ainda quente.
Cubra com filme plástico e reserve por 15 minutos. Para
a cobertura, misture o leite de coco, o açúcar e o sal em
uma caçarola pequena. Deixe ferver e diminua o fogo.
Adicione a mistura de farinha com água, acrescentando
aos poucos na cobertura e mexendo sempre, sem parar.
Deixe ferver novamente e retire do fogo. Para montar o
prato, disponha um pouco de arroz, coloque a cobertura e
polvilhe as castanhas. Ao lado, as fatias de manga. Sirva
em temperatura ambiente.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: O arroz fornece energia
para o corpo e combustível para o cérebro. É
uma fonte importante de carboidrato e aminoácidos,
além de ferro, vitamina D e cálcio. A manga é rica em
betacaroteno, vitaminas A e C, ferro, fósforo, cálcio,
potássio, zinco e magnésio. Tem propriedades diuréticas,
expectorantes e ajuda a combater a acidez estomacal.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Trata-se de uma receita rica
em fibras.
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Monte em taça, alternando sempre entre as frutas, a
granola, a aveia, a linhaça e uma colher de sopa do iogurte.
Por último, leve à geladeira por no mínimo 3 horas.
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Lasanha de Tapioca

Rubacão (Baião de Dois)

Aluna: Verônica da Silva Mangueira
Professora: Edelma Faustino Santos Morais Vice-diretora: Maria Ivanda Fernandes Rosa

Universitária: Stephani da Silva Paim
Vice-Diretora: Marialva Almeida Mendonça

Escola Estadual Professora Marinha Ferreira do Nascimento
Guarulhos

Escola Estadual República da Venezuela II
Guarulhos

Esta é uma receita do estado de Pernambuco. Minha tia costumava prepará-la na época da
Semana Santa, porque a minha avó falava que não podíamos comer qualquer doce naquela
época do ano, precisava ser um doce não muito doce.

Essa receita – ‘Rubacão’ na Paraíba, ‘Baião de Dois’, em São Paulo -, eu aprendi com minha avó, que aprendeu com minha
bisavó. Na época em que aprendeu essa receita, ela tinha apenas 8 anos e já cozinhava para seus sete irmãos. O prato
era o mais viável para uma família grande e de baixa renda, por ser barato e nutritivo. Quando minha avó faz essa
receita, sempre se recorda de sua família e de momentos vividos naquele tempo. Apesar das dificuldades, a refeição era
sempre feita com a família unida, como um momento
sagrado, já que seu pai trabalhava na roça e sua
mãe ficava muito atarefada cuidando das crianças
e fazendo artesanato para ajudar na alimentação de
seus filhos. Hoje, minha avó, Maria José da Silva, tem
73 anos e ainda faz o Rubacão.

INGREDIENTES
500g de feijão de corda
2 xícaras (chá) de arroz integral
200g carne de charque (carne seca), cortada em cubos
1 cebola média, picada
2 dentes de alho, amassados e picados
2 colheres (sopa) de coentro picado
2 folhas de louro
200g de queijo branco
180g de creme de leite light
3 colheres (sopa) de azeite
Azeitonas pretas e verdes, para decorar
Cenoura, para decorar
Muçarela, para decorar

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado light
1 coco fresco
1 litro de leite
4 tapiocas

MODO DE PREPARO
Coloque no liquidificador o leite, o coco (sem a película escura/
casquinha) e o leite condensado. Bata por um ou 2 minutos
e reserve em um recipiente. Prepare a massa da tapioca,
suficiente para 4 tapiocas (pode ser massa pronta). Depois
da tapioca pronta, deixe esfriar. Em seguida, coloque um
pouco da mistura do coco com os demais ingredientes
e comece a montar, alternando um pouco da mistura e
uma tapioca, mistura e tapioca. É importante deixar bem
molhado, porque a tapioca absorve bastante a mistura. Se
preferir, guarde um pouco da mistura para acrescentar na
hora de servir. Cubra com coco ralado fresco.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Segundo a nutricionista
Fabiana Bernardi, a tapioca é fonte de
carboidrato, tem um pouco de proteínas e alguns minerais.
É necessário ter alguns cuidados com os recheios, que na
maioria das vezes, são bastante calóricos.
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Dicas Nutricionais: O arroz é rico em metionina
e o feijão é rico em lisina. Essa combinação pode
oferecer diversos benefícios para a saúde. Para deixar o
prato mais saudável, utilizamos o arroz integral e o azeite
de oliva, 0 queijo branco, que é menos gorduroso, e o jabá,
ou carne de sol.
Histórias & Receitas 2015

Em uma panela de pressão, coloque o feijão, a carne de
charque e as folhas de louro. Cubra com água e leve para
cozinhar por 15 minutos (o tempo deve ser contado após
a panela adquirir pressão). Retire a pressão da panela e
adicione o arroz lavado, a cebola, o alho e o coentro. Leve
ao fogo com a panela destampada para permitir que o
arroz cozinhe normalmente. Note que não deve restar
muito caldo, mas o necessário para que o arroz cozinhe e
o Rubacão fique cremoso no final. Se estiver muito seco,
adicione água quente ou caldo de legumes. Quando o arroz
estiver cozido, acerte o sal e em seguida adicione os cubos
de queijo, o creme de leite e o azeite. Desligue o fogo, espere
e deixe esfriar para decorar. Em volta do refratário, coloque
cenouras em rodelas, muçarela picada e azeitonas pretas e
verdes em cima para decorar.
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Rosca Doce Integral
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Torta de pêssego

Comunidade: Josefa Grinaura da Silva Valões
Vice-Diretora: Silvania Aparecida Paula Souza

Aluno:

Escola Estadual Therezinha Closa Eleutério
Guarulhos

Leonardo Cordeiro da Silva

Vice-diretora: Ana Maria Maia

Escola Estadual Professor Mario Nakata
Guarulhos

Essa receita é feita tanto pelo fato de ser econômica, quanto pelo fato de que todos que
comem, gostam.

Em uma época de crise e desemprego, meus pais resolveram fazer tortas e bolos para vender na porta
da escola e aceitar encomendas para festas. Uma das receitas que minha mãe fazia, e que eu mais
gostava, era justamente a torta de pêssego.
Mesmo depois, quando tudo se normalizou
e ela não precisou mais vender em porta de
escola, ainda assim continuou fazendo minha
torta preferida.

INGREDIENTES
Massa:
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de leite
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 gemas
Farinha de trigo

INGREDIENTES

Creme:
2 copos (americanos) de leite
2 colheres (sobremesa) de maisena
2 gemas
Baunilha e açúcar a gosto

½ xícara (chá) de leite
½ xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de leite em pó
1 ovo
1 colher (sopa) de margarina
3 colheres (sopa) de açúcar
1 pitada de sal
2 cubos de fermento biológico fresco (45g)
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
5 xícaras (chá) de farinha de trigo integral
Creme de baunilha
½ litro de leite
1 xícara (chá) de amido de milho
1 colher (sopa) de essência de baunilha
250g de coco fresco ralado

Cobertura:
1 caixa de gelatina de pêssego
2 pêssegos cortados em meias-luas

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata na batedeira todos os ingredientes, colocando a
farinha por último. Quando a massa ficar homogênea, deixe
fermentar por mais 30 minutos. Pincele o ovo e leve ao
forno quente a 180ºC por aproximadamente 40 minutos.

Dicas Nutricionais: Alimento com mais de
60% de farinha integral, considerada uma
ótima fonte de energia. Possui também vitaminas do
complexo B, além de fósforo e ferro.
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Dicas Nutricionais: Com seu sabor agradável o
pêssego é uma excelente fonte das vitaminas
C, A e B. Também possui muito potássio, sódio, fósforo e
carotenoides.
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Forre a forma com a massa, leve para assar e deixe esfriar.
Para o creme, leve uma panela ao fogo com todos os
ingredientes mencionados e mexa até engrossar. Coloque
em cima da massa já assada. Corte 2 pêssegos em fatias
e arrume-as em cima do creme. Para a cobertura, coloque
250ml de água em um recipiente e leve ao fogo. Quando
abrir fervura dissolva o recipiente da caixa de gelatina
de pêssego, retire do fogo e coloque em uma caneca de
alumínio. Coloque a caneca em uma vasilha com gelo e
mexa até engrossar. Despeje em cima da torta para
finalizar.

Diretoria de Ensino

Itapecerica 259

Bolo de Melancia
Aluna: Sabrina Coelho dos Santos
Professora: Denise Beluco de Camargo Coordenadora Pedagógica: Kamilla Krainer Nicareta

Escola Estadual Alexandre Rodrigues Nogueira
Embu-Guaçu

Havia uma melancia em casa e minha tia resolveu fazer um bolo. Procuramos a receita na
internet e no final, o bolo ficou muito bom.

INGREDIENTES
3 e ½ xícaras (chá) de melancia picada sem semente
4 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de margarina
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
Margarina e farinha para untar a forma

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A melancia é uma
boa fonte de vitamina C, betacaroteno e
licopeno. Todos estes compostos ajudam na prevenção
de problemas cardíacos e na diminuição do colesterol
ruim (LDL), além de impedir sua acumulação nos vasos
sanguíneos.
Histórias & Receitas 2015

Bata a melancia no liquidificador até virar um suco. Depois,
junte os demais ingredientes até que a massa fique
homogênea. Despeje em uma forma redonda, já untada,
de 20 centímetros de diâmetro. Leve ao forno médio,
preaquecido, por cerca de 30 minutos (ou até assar).
Retire do forno, deixe esfriar, desenforme e sirva.
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Caruru da Sebastiana

Bolo de Milho

Aluna: Marlene de Fátima Aragão/Comunidade
Professor: Marcos Conceição dos Santos Vice Diretor: Rosalina Maria Alvez de Lima

Aluno: Henrique Cleim Rainha
Professora: Fernanda Domingues da Silva Lopes Vice Diretora: Sandra Regina de Jesus Brito

Escola Estadual Chácara Flórida Dois
Embu Guaçu

Escola Estadual Dom Pedro Villas Bôas de Souza
Embu Guaçu

Em 1968, morávamos em um sítio e a situação financeira estava difícil. Um certo dia, para
nos alimentar, nossa mãe pediu para que eu e meus irmãos pegássemos uma folhagem no
quintal chamada caruru. Com essa verdura, ela preparou uma receita muito nutritiva para
nos alimentar.
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Na nossa casa, seguimos as tradições dos nossos avós, que foram passadas para nossos pais
e daí para nós. Antes, era comum fazer em casa os pães e bolos para o café da manhã e o
lanche da tarde. Na nossa família, seguimos da mesma forma até hoje, seja para receber
visitas mas, principalmente, para nos reunirmos com toda a família. Foi assim que nossos
pais nos ensinaram: sempre cultivar sentimentos de harmonia e união. Nesse cenário, o bolo
de milho ocupa lugar de destaque.

INGREDIENTES
1 lata de milho sem água
1 lata de leite
½ xícara de óleo
3 ovos inteiros
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de milharina
2 xícaras de açúcar
1 colher (sopa) de fermento
50g de coco ralado

INGREDIENTES
4 ovos
1 xícara de farinha de milho
1 colher (sobremesa) de óleo
Sal a gosto
1 e ½ xícara de folhas de caruru frescas e lavadas

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem.
Por último, acrescente o fermento. Unte uma forma com
margarina e farinha de trigo e coloque a massa do bolo. Leve
ao forno em temperatura de 180ºC, por aproximadamente
40 minutos. Retire, deixe esfriar um pouco e sirva.

MODO DE PREPARO
Coloque o óleo em uma panela. Assim que estiver aquecido,
quebre os ovos e mexa ligeiramente. Acrescente a farinha
de milho, desligue o fogo e adicione as folhas de caruru, o
sal e mexa bem. Sirva com arroz branco.

Dicas Nutricionais: Todas as partes
do caruru são comestíveis. É um alimento rico
em ferro, potássio, cálcio e vitaminas A, B1, B2 e C. Tendo
funções medicinais como lactígeno, combate também
infecções, problemas hepáticos, hidropsia e catarro da
bexiga. As sementes podem ser ingeridas torradas ou em
pães e em outras receitas.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O milho é um cereal rico
em carboidratos e uma ótima fonte de energia.
Ao contrário do que pensam alguns, mesmo quem está
de dieta precisa de doses adequadas dos chamados
carboidratos complexos - como o milho -, que alivia a
vontade de comer doces.
Histórias & Receitas 2015
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Suflê de Brócolis

Lasanha de Berinjela

Aluna: Silvana Rodrigues Eduardo
Vice-Diretora: Cátia Borges Alves de Sousa

Vice-Diretora:

Tereza Cardoso Arana

Escola Estadual Francisco de Paula Teixeira
Embu Guaçu

Escola Estadual Donizete Aparecido Leite
Embu-Guaçu
Minha mãe, preocupada com a saúde e
o bem-estar da família, sempre procura
receitas não calóricas. Encontrou várias
receitas saudáveis na internet e essa foi
uma das que a minha família gostou muito.

Lasanha sempre foi meu prato predileto. Porém, depois que descobri que sou pré-diabética,
meu médico pediu para cortar alguns alimentos como, por exemplo, a massa. Tive que
mudar minha alimentação e comecei a adaptar algumas receitas, dentre elas trocando a
massa da lasanha por berinjelas com o objetivo de evitar, ao máximo, as frituras.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

350g de brócolis picados
1/3 de xícara (chá) de farinha de trigo
1 e ½ xícara (chá) de leite desnatado
1/3 xícara (chá) de creme de leite light
1 colher (sopa) de raspas de limão
¾ colher (chá) de sal
3 gemas
1 dente de alho picado
6 claras
Azeite em spray para untar
Queijo ralado para polvilhar

1 berinjela média
½ kg de carne moída (coxão mole)
200g de muçarela
200g de presunto
600g de molho de tomate
1 maço de salsinha
8 dentes de alho
1 cebola picada
2 colheres de azeite
Sal a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Cozinhe os brócolis por cerca de 4 minutos ou até ficar
macio e reserve. Coloque a farinha e o leite em uma panela e
mexa bem até ferver. Reduza o fogo e acrescente o creme
de leite, as raspas de limão, o sal, as gemas e o alho. Cozinhe
por um minuto ou até engrossar, mexendo sempre. Despeje a
mistura em uma tigela grande e acrescente os brócolis. Bata
as claras com uma batedeira em velocidade alta, até formar
picos firmes. Misture, delicadamente, as claras em neve aos
brócolis. Coloque a mistura num refratário untado com azeite
e polvilhe com o queijo. Leve ao forno para assar por cerca de
40 minutos. Quando estiver gratinado, retire para servir.
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Dicas Nutricionais: Os brócolis têm o poder
de nos acalmar, regular a digestão, proteger a
saúde e até emagrecer. Melhor ainda quando vêm numa
receita bonita de se ver – e ainda mais gostosa de comer.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A berinjela é rica em fibra
alimentar e por isso, benéfica para a digestão,
auxiliando na limpeza e no tratamento intestinal

Histórias & Receitas 2015

Corte a berinjela em fatias, no sentido do comprimento e
coloque de molho por alguns minutos em uma vasilha com
água e uma pitada de sal. Refogue a cebola e o alho, com o
azeite, até murchar. Coloque a carne moída e refogue bem.
Jogue o molho de tomate e a salsinha e deixe cozinhar por
alguns minutos. Quando o molho estiver pronto, monte a
lasanha em forma refratária: a primeira camada, molho; a
segunda camada, berinjela; a terceira, muçarela e presunto;
e assim sucessivamente, até que terminem os ingredientes.
Cubra com papel alumínio e leve ao forno quente por 40
minutos, aproximadamente.
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Caçarola de Peixe com Coco

Itapecerica 265

Polvilho para Tapioca

Aluno: Rafael Ferreira Rolim
Professora: Tatiane Ponciano Gonçalves de Andrade Vice-Diretora: Márcia Freitas

Aluno:

Escola Estadual Jardim Campestre
Embu-Guaçu

Carlos Eduardo Santana Castro
Vice-Diretor: Sandro Sumaqueiro

Escola Estadual João Ortiz Rodrigues
Embu Guaçu

A caçarola de peixe foi inventada por ex-escravos da Bahia. Por falta de outros recursos, pegaram
um bagre de aproximadamente um quilo, temperararm o peixe em postas, com alho, sal e limão,
selaram em uma panela e serviram o prato.
Todos adoraram a refeição.

A tapioca é um alimento muito usado pela nossa família. Segundo minha mãe, em sua infância
seus avós a levavam na casa de farinha (local onde, da mandioca, extraem-se o polvilho e
outros derivados). Assim, desde cedo, minha mãe já ajudava a fazer polvilho e a puba, que
muitos usam para fazer bolos e outros alimentos.

INGREDIENTES
Polvilho de mandioca

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

Cebola a gosto
1 garrafa de leite de coco
3 colheres de azeite de dendê
1 pimentão verde grande
1 copo de água quente
Sal a gosto
1 colher de colorau
Suco de um limão
Tomate a gosto
Coentro a gosto
1kg de bagre ou cação

Aqueça uma frigideira em fogo baixo, coloque o polvilho
e espalhe uniformemente. Espere para que comece o
processo de cocção e em alguns segundos a massa já
estará no ponto para virar. Após o processo, coloque
o recheio de sua preferência. Observe que, para fazer
a tapioca, é preciso que o polvilho esteja com a massa
bastante úmida.

MODO DE PREPARO
Em uma caçarola, coloque os temperos e deixe até ficar
douradinho. Adicione o peixe e a água, deixe cozinhar por uns
30 minutos, acrescente o restante dos ingredientes e deixe
por mais 15 minutos. Sirva com arroz branco e salada.

Dicas Nutricionais: O peixe é rico em
Ômega3, faz bem para os cabelos e unhas,
previne osteoporose e combate a anemia. Como o
peixe é um excelente alimento, o ideal é consumi-lo 2
vezes por semana.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A tapioca é um alimento
ricamente nutritivo, pois oferece vitaminas
de complexo B e vitamina K, além de ser uma ótima
fonte de sais minerais e ferro, cálcio e fósforo. A tapioca
emagrece e é livre de gordura e de glúten, previne contra
a diabetes e reduz o colesterol.
Histórias & Receitas 2015
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Torta de Liquidificador

Pão de Gergelim

Aluna: Jeniffer do Nascimento Sakai
Professora: Hilda Hideko Toyota Ynoue Vice-Diretora: Maria Aparecida da Silva Muniz

Aluna: Yasmin Mayara dos Santos
Vice-Diretora: Bianca Nobre Barone Voluntária: Isa Marisa Nobre/Comunidade
Universitário: Henrique Rodrigues Ferreira

Escola Estadual Leonice de Aquino Oliveira
Embu-Guaçu
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Escola Estadual Luiz Schunck
Embu Guaçu

Essa receita passou da minha avó para a
minha mãe, no tempo em que todos os
ingredientes eram misturados à mão.

Achei essa receita muito interessante e ótima para a saúde. Descobri que apenas uma colher
de sopa de semente de gergelim contribui muito para uma alimentação saudável. Além disso,
pão de gergelim é muito gostoso!

INGREDIENTES
4 ovos
2 copos de leite
1 xícara de óleo
20 colheres de farinha de trigo
Sal a gosto
1 colher (sopa) de fermento

INGREDIENTES

Recheio:
A gosto, pode ser carne moída, frango desfiado,
sardinha, atum, ou outro de sua preferência.
Tomate
Cebola
Cheiro verde
Cenoura ralada

½ copo de leite
½ copo de água
3 colheres (sopa) de margarina
2 colheres (chá) de sal
1 colher (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de leite em pó
3 copos de farinha de trigo
2 colheres (chá) de fermento biológico seco instantâneo
½ copo de gergelim torrado

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador (se ficar
muito mole, acrescente mais farinha de trigo para adquirir
consistência). Acenda o forno para preaquecer em
temperatura média. Unte uma forma, coloque um pouco
da massa, depois acrescente o recheio e cubra com o
restante da massa. Leve ao forno até dourar.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A farinha de trigo é rica
em amido e contém glúten. O ovo é fonte
de aminoácidos, proteína e sais minerais. A sardinha
e o atum contém ômega 3 e os legumes são ricos em
vitaminas.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: As sementes de gergelim
contém um poderoso antioxidante, ajudam
no controle do colesterol, lubrificam os intestinos e são
também uma rica fonte de proteínas. Para obter todos
estes benefícios do gergelim, o melhor é consumir suas
sementes na forma integral, cruas e com casca.
Histórias & Receitas 2015

Misture todos os ingredientes da massa em um recipiente,
na ordem disposta acima. Deixe apenas o gergelim para o
final. Despeje em uma forma e ponha para assar por cerca
de 30 minutos.
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Omelete de Espinafre

Bolo de Fubá Cremoso

Aluna: Juliana Aparecida Belém de Souza
Vice-Diretora: Marlene Oliveira Silva Rodrigues

Comunidade: Teresa Tavares da Costa
Vice-Diretor: Gastão Rogério Tavares da Costa

Escola Estadual Neide Celestina de Oliveira
Embu-Guaçu

Escola Estadual Olívia de Faria Nogueira
Embu Guaçu

Minha mãe costumava fazer omelete tradicional. Nunca inovava nos pratos, até que meu
pai trouxe bastante espinafre pra casa, bem na hora que ela estava fazendo uma omelete
de queijo. Daí, surgiu a ideia: ela refogou o espinafre e misturou à omelete. Ficou esplêndido!
Todo mundo amou e hoje é um dos pratos
preferidos lá em casa.

Há anos esta receita acompanha a família da Teresa. Ela, que por muito tempo foi merendeira
da Prefeitura de São Paulo, foi passando a receita para colegas e alunos de todas as escolas
municipais onde trabalhou. Geralmente, em datas comemorativas.

INGREDIENTES
Meio maço de espinafre
2 ovos
1 colher (sopa) de queijo ralado
1 xícara (chá) de espinafre refogado
1/3 de uma cebola média picada
1 pitada de sal

INGREDIENTES
1 e ½ xícara de fubá
3 colheres (sopa) de farinha
4 ovos
2 pires de queijo ralado
3 xícaras de açúcar orgânico
2 colheres (sopa) de manteiga light
1 colher (sopa) de fermento em pó
4 xícaras de leite semidesnatado

MODO DE PREPARO
Refogue o espinafre e deixe ficar morno. Bata os ovos junto
com o queijo ralado e despeje um pouco na frigideira. Depois
de 3 minutos, vire do outro lado e acrescente o espinafre;
em seguida, despeje o restante por cima, deixe mais 3
minutos e vire novamente. Daí, é só esperar esfriar um
pouquinho e servir.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Essa receita combate
as células do envelhecimento e mantém o
corpo sempre saudável, além de deixar o intestino
funcionando muito bem.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O fubá deve ser
consumido com moderação, já que é um
alimento altamente calórico e rico em carboidratos que
vai propiciar o ganho de peso quando consumido em
excesso.

Histórias & Receitas 2015

Bata todos os ingredientes no liquidificador, acrescente
o fermento e mexa. Depois, coloque a mistura em uma
assadeira untada e enfarinhada. Leve ao forno médio,
preaquecido, por aproximadamente 45 minutos.
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Doce de Mamão Verde

Salada Colorida

Aluno: Cauê Baruc Amaral de Souza
Professora: Iara Aparecida dos Reis Sousa Araújo Vice-Diretora: Edna Aparecida Helfstein

Estagiário: Givalto dos Santos Francisco
Vice-Diretora: Maria Aparecida Ramos

Escola Estadual Paschoal Carlos Magno
Embu Guaçu

Escola Estadual Asdrúbal do Nascimento Queiroz
Itapecerica da Serra

Essa receita é famosa lá em casa porque no quintal tem muitos pés de mamão. Minha mãe sempre
faz esse doce porque, além de saudável, é natural. É um doce que dá muito trabalho para fazer. Então,
em dia chuvoso e frio, minha mãe se reúne com suas irmãs e começam a descascar a fruta, contam
casos do passado e todo mundo ri bastante. Quando o doce fica pronto, coloca-se um pouco de cravo
que perfuma a casa toda. Nos reunimos em
volta de uma grande mesa para comer doce
de mamão verde com pão caseiro e café.
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Desde criança, devido à falta de condições para comprar carne, minha mãe costumava ir à
feira comprar verduras e frutas que misturava para deixar o prato bem bonito e colorido,
de forma a interessar a todos os filhos. Éramos muitos irmãos e sempre que minha mãe
vinha da feira, aguardávamos ansiosos para ver o que ela havia trazido. Assim foi a minha
infância, cheia de receitas nutritivas e baratas. Hoje tenho minha filha e minha esposa e em
nosas refeições não faltam verduras, frutas e legumes.

INGREDIENTES
2 mamões verdes
½ kg de açúcar
10 flores de cravo da índia

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

Descasque os mamões, corte em tiras largas e deixe de
molho por 2 horas em água fria. Passe as tiras no ralador
e em seguida, coloque em uma peneira. Jogue água por
cima para tirar o amargo. Faça uma calda com o açúcar, na
proporção de 4 copos de água e 4 copos de açúcar. Coloque
o mamão ralado nesta calda e mexa a mistura de vez em
quando. Ao perceber que o mamão está molinho, comece a
mexer sem parar, devagar. Quando perceber que a mistura
está ligadinha, o doce está pronto. Coloque 15 cravinhos
da índia para finalizar. Deixe esfriar ou coma quente mesmo.

20 ovos de codorna
1 pepino japonês
1 cenoura
1 beterraba
½ cebola roxa
¼ de repolho roxo ou comum
16 tomates cereja
4 folhas de couve
10 folhas de alface americana
4 galhinhos de salsinha (para decorar)
Limão e sal a gosto

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O mamão possui sais
minerais como ferro, sódio, potássio, cálcio e
fósforo. Possui também vitaminas como as do complexo B,
além de A e C. Rico em fibras, ajuda a reduzir o colesterol.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O repolho pode ser
consumido tanto cru quanto cozido. Ele contém
cálcio, ferro, magnésio e vitamina A e B, além de fibras. O
ovo de codorna é rico em minerais, proteínas e vitaminas
A, D, C, E e B1, enquanto a cenoura proporciona energia e
o tomate é rico em licopeno e fibras.
Histórias & Receitas 2015

Cozinhe os ovos de codorna e, depois de frios, descasque e
reserve. Lave bem todos os demais ingredientes e deixe de
molho em 2 litros de água com hipoclorito. Depois de lavados
e higienizados, deixe escorrer. Em seguida, pique o pepino
japonês em retângulos, rale a cenoura e a beterraba, corte a
cebola em rodelas e pique o repolho e a couve em tiras finas.
Depois, coloque pequenas porções de cada ingrediente e
decore o prato a gosto. Rendimento: 4 porções.
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Gelatina com Morango

Suco de Laranja com Cenoura

Aluna: Manuelly Craveiro da Silva
Professor: Oscar Vitorino de Moraes

Aluno: Matheus Cosini Almeida
Professor: Andreia Barboza de Arruda Vice-Diretora: Suzana Galate

Escola Estadual Bairro da Palmeirinha
Juquitiba

Escola Estadual Comendador Benevides Beraldo
Itapecerica da Serra

A minha mãe faz essa receita para as festas de aniversário. Trata-se de um costume das
minhas avós, desde quando minha mãe e meu pai eram crianças.

Esse foi o primeiro suco que o pediatra
recomendou à minha mãe, para que
me desse a partir dos meus quatro
meses de vida. Até hoje eu tomo esse
suco e tenho 11 anos.

INGREDIENTES
4 laranjas
1 cenoura (fina)
600ml de água mineral
Açúcar ou adoçante a gosto

INGREDIENTES
Pó de gelatina de morango
Água
01 caixa de morango ‘in natura’

MODO DE PREPARO
Descasque as laranjas sobre uma tábua. O segredo é tirar,
com a faca, toda a parte branquinha da laranja. Corte as
laranjas em pedaços grossos. Lave muito bem a cenoura.
Não precisa descascar e corte-a em rodelas. Coloque a
água, a laranja e a cenoura no liquidificador e deixe bater
bem. Adoce a gosto. Consuma em até 30 minutos porque,
após este período, o suco perderá naturalmente a maior
parte de seus nutrientes.

MODO DE PREPARO
Ferva uma xícara de água. Corte o morango em pequenos
pedaços e coloque na água fervendo. Em uma vasilha,
coloque o pó da gelatina e adicione a água quente com os
morangos em pedaços. Acrescente uma xícara de água
fria, misture e leve à a geladeira.

Dicas Nutricionais: O morango possui apenas
30 Kcal a cada 100g e traz os minerais cálcio,
manganês, magnésio, fósforo, ferro e zinco, além de ser
rico em vitamina C, nutriente que favorece a formação dos
dentes e ossos, ajuda a resistir às doenças, previne gripes,
fraqueza muscular e infecções.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A laranja é rica em
vitamina C e em minerais como fósforo, cálcio
e ferro, enquanto a cenoura é fonte de betacaroteno,
elemento importante para a visão. Carrega ainda grande
quantidade de vitamina A, e também vitaminas B e C.

Histórias & Receitas 2015
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Pizza de Escarola com Queijo

Beijinho de Batata Doce

Aluno: Anthony Fiuza de Souza
Vice-Diretora: Elaine Bispo dos Santos

Aluna: Leonor Aparecida Silva Gimenes
Professora: Vanessa Aparecida de Almeida Santantonio Vice-Diretora: Sheila Cristina Yamamoto Moreira

Escola Estadual Gertrudes Eder
Itapecerica da Serra

Escola Estadual Isabel A Redentora
Itapecerica da Serra

INGREDIENTES
Massa:
3 ovos
1 e ½ copo (americano) de água
1 colher (sopa) de sal
2 colheres (sopa) de açúcar
1 e ½ colher de farinha de trigo integral
60g de fermento
Molho:
2kg de tomates maduros
2 cebolas grandes, cortadas em 4 partes
4 dentes de alho
1 cenoura grande
½ xícara de salsão e alho poró picados (opcional)

Lembro de mim pequeno e minha mãe na cozinha,
preocupada com o que faria para nossas refeições.
Somos uma família de nove pessoas e os tempos
eram difíceis, mas ela não deixava faltar comida em
nossa mesa. Mamãe dizia que tínhamos de ter uma
alimentação saudável e equilibrada. Certo dia, fui
convidado pelos amigos a ir numa pizzaria próxima
de casa, mas como a situação financeira era ruim,
não pude. Isso fez com que mamãe passasse a fazer
pizzas caseiras. Um dia, quando cheguei da escola, ela
comentou que iríamos brincar de fazer pizza. Fiquei
muito feliz com a ideia, mas ela disse que a cobertura
seria feita com o que havia na geladeira: escarola. E…
surpresa: a pizza ficou maravilhosa! Essa experiência
marcou a minha vida.

Dentre os benefícios de uma alimentação saudável, eis que surgiu na cidade de Ponte Nova
(Minas Gerais), a história do beijinho de batata doce. Um dos nossos alunos trouxe essa deliciosa
história da tradição do beijinho de batata doce em sua família. Passada de geração a geração,
faz a diferença na festa junina promovida há mais de trinta anos pela família Cardoso.

Cobertura:
2 escarolas
2 brócolis
200g de muçarela
Alho, sal e cebola a gosto
Azeite a gosto’

MODO DE PREPARO
Para a massa, bata no liquidificador por aproximadamente 5
minutos, o óleo, a água, o sal, o açúcar e os ovos. Depois, coloque o
fermento e pulse o liquidificador por 3 vezes. Pegue essa mistura
e coloque em uma bacia, vá misturando a farinha até formar uma
massa lisa e macia. Divida em 6 partes iguais e deixe descansar
por uma hora. Depois, abra os discos de pizza e pré-asse no
forno a 180ºC. Reserve. Para o molho, corte os tomates, tire as
sementes e junte as cebolas, o alho, a cenoura, o salsão e o alho
poró. Coloque tudo na panela de pressão por 15 minutos. Assim
que iniciar a pressão, desligue e espere esfriar. Vá acrescentando
aos poucos no liquidificador, batendo até virar um suco grosso.
Reserve. Para a cobertura, lave a escarola e os brócolis. Corte a
escarola em tiras finas e refogue na frigideira com alho, cebola e um
fio de azeite. Corte os brócolis em buquês; cozinhe em água e sal
e, quando esfriarem, refogue com alho e um fio de azeite. Reserve.
Pegue um disco de pizza pré-assado, passe de 3 a 4 colheres
cheias de molho e acrescente escarola e brócolis. Finalize com a
muçarela por cima. Asse em forno a 180ºC, por aproximadamente
20 minutos.

INGREDIENTES
5 batatas-doces médias
1 lata de leite condensado light
1 pacote de coco ralado para a massa
1 pacote de coco ralado para decorar

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Duas fatias equivalem a
122 calorias.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A batata doce tem um
baixo índice glicêmico, o que faz com que gere
uma sensação de saciedade. Além disso, ela apresenta
maior teor de vitamina A e de cálcio do que a batata
normal. E ainda é fonte de vitamina C, fósforo e potássio,
o que garante mais energia para o metabolismo.
Histórias & Receitas 2015

Cozinhe as batatas até que elas fiquem moles (pode-se usar
panela de pressão). Em seguida, escorra a água e amasse as
batatas ainda quentes, coloque a massa em uma panela
maior e junte o leite condensado e o coco ralado. Leve ao fogo
baixo, mexendo até desprender do fundo da panela. Coloque
em um recipiente e espere esfriar para enrolar. Passe no
açucar cristal ou se preferir, no coco ralado.
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Arroz Integral Colorido

Cookies Saudáveis

Aluna: Giovana Santos Silva
Vice-Diretora: Vilma Lopes Bitencourt

Alunos: Emanuelle Silva Costa e Rodrigo P. de Almeida
Comunidade(Pai da aluna): Adeilton Alves Professoras: Poliana Sandra Pereira Leite e Marli Cunha
Vice-Diretora: Rosa de Lima

Escola Estadual Jardim Jacira
Itapecerica da Serra
Era um daqueles dias em que ninguém quer ir ao mercado e a gente tem que se virar com o que tem
em casa. Eu e a minha tia pegamos tudo o que havia no armário e na geladeira e criamos esse arroz.
Ela já tem o hábito de comer coisas saudáveis, mas eu tinha um certo preconceito com o arroz integral.
A receita ficou ótima e resolvemos compartilhar com outras pessoas. Viver com saúde não é tão difícil
e comida saudável também pode ser gostosa.
Evitar comer alimentos industrializados é
muito bom para a saúde, pois os enlatados
contém muitos conservantes e sódio.

Escola Estadual Jardim Montesano
Itapecerica da Serra
Nesta receita, reuni todos os ingredientes que trago desde a infância, regada com muita
alimentação saudável e com muitas brincadeiras, também. Quando era criança, minha
alimentação era bem variada. Todos os
alimentos eram naturais, colhidos da terra
onde morei. Tudo era natural, apenas o
queijo artesanal era processado.

INGREDIENTES
1 xícara de arroz integral
1 xícara de ervilha em grãos bipartidos
1 cenoura média ralada
1 xícara de vagem cozida
1 colher (sopa) de azeite
2 dentes de alho triturados
Sal a gosto
1 lata de atum
½ xícara de lentilha cozida
¾ de litro de água quente

INGREDIENTES
1 banana nanica
4 colheres de farinha de linhaça
2 colheres de uva passa preta, sem semente
Raspas de casca de limão
2 colheres (sopa) de chocolate em pó, sem açúcar
1 e ½ xícara de aveia integral em flocos

MODO DE PREPARO
Em uma panela média coloque o azeite e o alho. Mexa com
uma colher até que o alho fique dourado. Acrescente o
arroz integral e continue mexendo por 3 a 4 minutos.
Adicione a metade da água quente e o sal; tampe a
panela e deixe cozinhar até a água secar. Verifique se os
grãos de arroz estão cozidos e se ainda estiverem duros,
acrescente mais água quente. Lave e corte as vagens em
pedaços pequenos e coloque para cozinhar. Em uma panela
separada, coloque a lentilha para cozinhar, em outra,
coloque a ervilha e cozinhe até que os grãos fiquem macios
(o motivo de cozinhar separadamente é porque o tempo
de cozimento dos grãos é diferente para cada tipo). Em
uma tigela de vidro, rale a cenoura e junte o atum. Adicione
os ingredientes cozidos e mexa até ficar bem misturado.
Corrija o sal e sirva quente. Se quiser, pode adicionar
ingredientes como salsinha picada, cebola ralada e milho
cozido. Rendimento: 6 porções

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O arroz é rico em
carboidratos e tem baixo teor de gordura. Quando
associado a alguma leguminosa (feijão, lentilha, grão de
bico) torna-se boa fonte de proteína. O arroz integral tem
um valor nutricional maior que o arroz branco. É rico em
fibras, vitaminas do complexo B e apresenta menor índice
glicêmico e aumenta a sensação de saciedade.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A linhaça é ótima fonte
de ômegas 3 e 6, além de ser um importante
agente antioxidante e renovador celular. Ela é rica em
fibras e gorduras boas, as insaturadas. O consumo da
linhaça ajuda a melhorar a alimentação como um todo.

Histórias & Receitas 2015

Junte todos os ingredientes em uma tigela. Amasse
a banana com um garfo para facilitar o ligamento dos
ingredientes. Aos poucos, acrescente a aveia em flocos,
até dar a consistência ideal. Forre uma fôrma com papel
manteiga e distribua a massa em pequenas quantidades.
Aperte-os para dar forma de biscoito com a ajuda de uma
colher e arrume-os separadamente. Leve ao forno com
temperatura baixa até que fiquem douradinhos e crocantes.
Podem ser armazenados em recipiente de vidro, com tampa,
por até 5 dias.
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Pão de Batata Doce
Voluntária:

Raquel Rodrigues da Luz Quaresma

Torta de Casca de Maçã
Alunas:

Vice-Diretor: Roni Carlos Berchior

Escola Estadual João Baptista de Oliveira
Itapecerica da Serra

Itapecerica 279

Jennyfer Jesus Gomes dos Santos e Rafaela Marta de Jesus
Vice-Diretora: Suren Fabiana Galate de Oliveira

Escola Estadual Jornalista Paulo de Castro Ferreira Junior
Itapecerica da Serra

Fazer pão em casa é muito gostoso e divertido. Além disso, pode ajudar na economia doméstica
e até gerar renda. Aprendi esta receita com meus pais. Um alimento mais nutritivo e mais
econômico que possibilita, ainda, o aproveitamento de vegetais.

Essa receita foi passada para a minha avó, que passou para a minha mãe. Nós gostamos
muito. Poucas pessoas comem a casca da maçã e essa é uma maneira de usar toda a maçã,
sem desperdício. Esse bolo é muito especial!

INGREDIENTES
1 ovo
1 batata-doce cozida grande
1 colher (sopa) de óleo
1 colher (sopa) de sal
1 copo de água morna
½ xícara (chá) de açúcar
1 tablete de 45g de fermento biológico
1kg de farinha integral

INGREDIENTES
4 ovos
1 xícara de óleo
2 xicaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento
1 colher (café) rasa de pó de canela
Cascas bem lavadas de 4 maçãs

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o açúcar, o óleo, o sal, a água, a batatadoce e o fermento. Coloque essa mistura em uma bacia e
acrescente farinha integral aos poucos, mexendo sempre
com uma colher. Quando ficar difícil de mexer, continue
acrescentando a farinha, sovando a massa com as duas
mãos, até não grudar mais. Cuidado para não colocar
farinha a mais, pois poderá deixar a massa muito dura.
Faça uma bola com toda a massa e deixe crescer por uma
hora – ou até dobrar de volume, dentro de um recipiente
fechado. Modele os pães e passe a gema em cima. Coloque
para assar com o forno em baixa temperatura, que deve
ser aumentada aos poucos até dourar.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais:: A batata doce apresenta
maior teor de vitamina A e de cálcio do que a
batata normal, é fonte de vitamina C, fósforo e potássio, o
que garante mais energia para o metabolismo. Além disso,
tem baixo índice glicêmico.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A maçã ajuda a controlar
doenças como a diabetes, por ter baixo índice
glicêmico; também colabora na digestão, contribuindo
para um melhor aproveitamento dos nutrientes. É
indicada para quem deseja emagrecer, porque é rica em
fibras e tem poucas calorias.
Histórias & Receitas 2015

Bata no liquidificador os ovos, o óleo e as cascas de maçã.
Em uma vasilha, coloque a mistura já batida e acrescente
os demais ingredientes; misture bem. Unte uma forma com
manteiga e açúcar misturado com canela em pó, despeje a
massa e leve ao forno por 30 minutos.
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Suco de Inhame

Sopa de Ovo

Aluno: Clayton Rodrigues
Professora: Joelma de Souza Martins

Comunidade: Inês Martins de Oliveira
Vice-Diretora: Ivanete Lemes Vaz

Escola Estadual Júlia de Castro Carneiro
Itapecerica da Serra

Escola Estadual Maria Olímpia de Souza Queiroz
Itapecerica da Serra

Foi a minha avó quem criou essa receita e passou para a minha mãe, que faz nos finais de
semana para toda a família.

Itapecerica 281

Aprendi com minha mãe esssa receita, que existe há mais de 50 anos. Na época, a família passava
por dificuldades e não tinha condições de comprar verduras e carne para fazer sopa. Por isso,
minha mãe utilizou o que tinha em casa e que nós mesmos produzíamos no sitio: ovos, farinha,
água e cheiro verde. Todos na família adoram esta sopa e, até hoje, ela é feita com muito carinho
para os meus filhos, que dizem não trocá-la por comida nenhuma. Não importa que seja uma
simples sopa de ovo, o que conta mesmo é o amor com que essa sopa é feita.

INGREDIENTES
4 ovos
1kg de farinha de trigo normal ou integral
1 litro de água
Sal a gosto
Cheiro verde
Óleo para fritar

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

200g de inhame cozido
1 litro de leite
Açúcar a gosto

Separe as claras da gemas, bata as claras em neve,
acrescente as gemas e bata novamente. Coloque sal a
gosto, frite em óleo quente e depois de frito, coloque na
panela com água quente. Deixe levantar a fervura e sirva com
farinha de milho e cheiro verde a gosto.

MODO DE PREPARO
Pegue o inhame já cozido e bata no liquidificador com o leite
gelado. Adoce a gosto.

Dicas Nutricionais: O inhame é uma ótima
fonte de vitamina C, que diminui a pressão
arterial e garante uma dilatação adequada dos vasos
sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue para o coração
e prevenindo doenças como colesterol alto e insuficiência
cardíaca congestiva.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O ovo possui alta
qualidade nutricional. É rico em proteínas de
alto valor biológico, minerais como ferro, selênio, zinco e
fósoforo; vitaminas A, E, K e do complexo B; carotenoides
(zeaxantina e luteína) e colina (importante componente
do cérebro). Para uma receita mais saudável, opte pela
farinha de trigo integral.
Histórias & Receitas 2015
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Abobrinha ao Forno
Aluna: Carla de Moraes Apolinario
Professora: Roseli Poli Vice-Diretora: Izolina Aparecida de Sá Pinto

Escola Estadual Matilde Maria Cremm
Itapecerica da Serra
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Sorvete de Frutas
Alunos:

Matheus Severiano Souza Costa e Joyce Santos
Vice-Diretora: Jane Shelma de Andrade Soares

Escola Estadual Professora Natércia Cremm de Moraes Pedro
Itapecerica da Serra

Receita de Vera Lúcia de Moraes, mãe
da aluna. Ela sempre faz em sua casa e
todos adoram. Foi uma maneira que ela
encontrou para fazer a sua família comer
mais legumes.

Em um dia de verão, resolvi preparar alguma coisa refrescante que fosse leve e saudável. Como
havia algumas frutas na minha casa, fiz uma espécie de sorvete de frutas acrescentando leite
condensado zero açúcar, creme de leite
light e iogurte desnatado. Foi um sucesso!

INGREDIENTES
3 abobrinhas
2 tomates
1 cenoura
Azeitonas
Manjericão
Queijo ralado
Sal
Azeite

INGREDIENTES
1 manga grande
2 maçãs
3 kiwis
10 morangos pequenos, ou 6 grandes
2 morangos para decorar
1 lata de leite condensado zero açúcar
1 lata de creme de leite light
200ml de iogurte desnatado

MODO DE PREPARO
Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e
raspe ligeiramente o miolo. Reserve. Mergulhe as abobrinhas
na água fervente por cerca de 5 minutos e em seguida
escorra, tempere com sal, recheie com requeijão e junte a
cenoura ralada, os tomates, o queijo ralado, o manjericão e
um fio de azeite. Leve ao forno por 30 minutos.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A abobrinha é um legume
muito nutritivo, por conter 15kcal (a cada 100g),
carboidratos, proteínas, fibras e vitamina C.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Quanto mais frutas você
colocar, mais saudável ficará a receita.

Histórias & Receitas 2015

Lave bem as frutas e corte-as em cubos de tamanho
aproximado. Bata no liquidificador, por volta de 10 minutos,
o leite condensado, o creme de leite e o iogurte. Em seguida,
coloque em um recipiente, uma camada da mistura e uma de
fruta; outra camada da mistura e por cima, uma camada de
outra fruta e, assim, sucessivamente. Leve ao freezer por 2
horas, aproximadamente. Sirva gelado.
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Panquecas de Espinafre
Aluna: Camila Amorim dos Santos
Vice-Diretora: Zilda Menezes da Silva

Torta Especial de Frango
Alunos:

Natacha dos Santos Alves, Pedro Ubiratam Facchin Marinho, Kayná Martins
Mendes Landrim da Silva e Vitor Manoel da Silva

Professores: Willyan Soares, Tadeu de Oliveira e Solange Godinho Vice-Diretora: Roselaine da Silva Rodrigues

Escola Estadual Salvador de Leone
Itapecerica da Serra
Participo do Programa Escola da Família aos finais de semana e adorei quando fiquei sabendo deste
projeto, porque gosto muito de coisas saudáveis. Moro com minha avó e ela não conhece este tipo de
receita, só sabe fazer comida ‘normal’. Então, conversei com a inspetora de alunos na minha escola
e fiquei sabendo de seu filho que emagreceu
mudando seus hábitos alimentares. Ela me
passou essa receita que preparamos aqui na
escola e todos gostaram. Inclusive eu, que não
gosto – ou não gostava - de espinafre.
INGREDIENTES

Escola Estadual Bairro das Palmeiras
Juquitiba
Um belo dia, minha mãe foi visitar sua avó e esta preparava uma receita especial. Como o sonho
da minha mãe era aprender a fazer aquele prato delicioso, sua avó ensinou os segredos de sua
torta de frango. Desde então, minha mãe
faz essa torta para a família, o que sempre
traz a lembrança da história do dia em
que minha mãe aprendeu a receita.

Panquecas:
2 xícaras de leite
2 ovos inteiros
2 xícaras de farinha integral
1 xícara de espinafre fervido e espremido
Sal a gosto
Recheio:
300g de ricota
2 colheres (sopa) de azeite
Orégano e sal a gosto
Molho (opcional):
1 cebola pequena
2 tomates sem pele e sem sementes
1 colher (sopa) de azeite
2 xícaras de água
1 colher (sopa) de extrato de tomate
Sal a gosto

INGREDIENTES
Massa:
20 colheres de farinha de trigo
10g de fermento biológico (1 sachê)
4 ovos
2 copos de leite
½ copo de óleo
Sal
Recheio:
½kg de peito de frango
1 cebola média
1 lata de milho ou 2 espigas de milho
Cebolinha e salsinha
½ copo de água
Sal

MODO DE PREPARO
Ferva rapidamente o espinafre, escorra e esprema para
retirar o excesso de água da fervura. Bata todos os
ingredientes no liquidificador, deixando por último o
espinafre. Aqueça uma frigideira untada com óleo ou azeite
e frite as panquecas, uma a uma. Coloque o recheio e enroleas, arrumando-as num refratário. Para o recheio, amasse
a ricota e tempere com o azeite, orégano e uma pitada
de sal. Se resolver fazer o molho, em uma panela, aqueça
uma colher de azeite, jogue a cebola picada em cubinhos
e deixe dourar. Despeje os tomates, também picados em
pequenos pedaços, e sal a gosto. Coloque 2 xícaras de
água e deixe ferver. Acrescente uma colher de extrato
de tomate para engrossar o molho. Despeje por cima das
panquecas e sirva. Rendimento: de 8 a 10 porções
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MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A farinha integral, por
não passar pelo processo de refinamento,
preserva seus nutrientes, que incluem proteínas, minerais,
vitaminas e fibras.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O peito de frango é
considerado uma das carnes mais saudáveis.
Recomenda-se usar o milho natural e fazer o cozimento,
desde que seja orgânico. A farinha de trigo tradicional
pode ser substituída por farinha integral.

Histórias & Receitas 2015

Para a massa, separe os ingredientes e coloque no liquidificador
o trigo, o óleo e os ovos. Misture e adicione o fermento e o
leite. Misture novamente e coloque sal a gosto. Reserve. Para
o recheio, cozinhe o frango em água com sal e depois desfie.
Refogue a cebola, adicione o frango, a salsinha, a cebolinha e
o sal. Mexa bem até ficar dourado. Coloque o milho na água
e cozinhe até secar e reserve até esfriar. Para a montagem,
preaqueça o forno, unte a forma com óleo e farinha de trigo e
coloque uma camada fina de massa na forma untada. Coloque
o recheio e o restante da massa por cima do recheio. Leve ao
forno por 30 minutos, ou até ficar dourado.
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Virado de Feijão Maluco

Bolo de Mandioca

Aluna: Samantha Dal Sasso
Professora: Ingrid Marina Scorsatto dos Santos Vice-Diretora: Carla Patrícia Fogaça Rodrigues

Alunos: Fernanda Mirella
Professora: Mara Regina Zanelato Vice-Diretor: Fabiano de Oliveira Mendes

Escola Estadual Bairro Nossa Senhora da Conceição
Juquitiba

Escola Estadual Oredo Rodrigues da Cruz
Juquitiba

Em 1959, quando nasceu minha avó, não havia nada para servir à família, a não ser feijão amanhecido
e um resto de farinha de milho. Minha bisavó resolveu esquentar o feijão e por acidente deixou cair
na panela o pote de farinha. Para não perder tudo, ela misturou, experimentou e gostou. Nesse
momento, pediu a seu filho mais velho ir à casa da tia que morava perto do sitio, para buscar ovos,
salsinha, cebolinha e cebola. Para completar, a tia lhe deu também um pedaço de linguiça defumada.
Os ovos foram para o fogão à lenha, para serem cozidos e misturados ao virado. Depois de alguns
minutos, colocou na sua tigela de vidro mais bonita e serviu a todos. E foi assim que a minha avó
ensinou o novo prato ao meu pai, que me
ensinou e assim, sucessivamente.
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Quando chegava a época de colheita da mandioca, minha avó me levava para ajudá-la a
retirar as raízes da terra. Após lavadas e descascadas, a melhor parte era quando ralávamos
a mandioca com um ralador feito com uma lata de sardinha furada com pregos. E, depois,
quando o bolo ficava pronto e era saboreado no café da tarde.

INGREDIENTES
1kg de feijão cozido
½kg de farinha de milho ou da sua preferência
5 ovos
1 maço de salsinha com cebolinha
1 cebola
2 linguiças defumadas

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

Pique a linguiça defumada, a salsinha, a cebolinha e a cebola;
cozinhe os ovos (reserve 1 para decorar). Em uma panela,
refogue a cebola e frite a linguiça, acrescente o feijão cozido, a
farinha de milho e os ovos picados. Depois de desligar o fogo,
acrescente a salsinha e a cebolinha. Se quiser, acrescente
azeitona, milho verde, ervilha e palmito. Não é aconselhável
acompanhar com arroz e batata, pois a receita já tem toda
a quantidade necessária de carboidrato.

700g de mandioca crua
1 lata de leite condensado
1 litro de leite de coco
4 ovos
1 xícara de açúcar
100g de coco ralado

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O feijão é uma semente
com alto valor nutritivo. Rico em ferro,
potássio, fósforo e cálcio, possui boa quantidade de
fibras e é uma fonte de energia, apresentando 330kcal
para cada 100 g.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A mandioca é uma raiz
com alto valor energético; possui os sais
minerais cálcio, ferro e fósforo, além de vitaminas do
Complexo B.

Histórias & Receitas 2015

Descasque a mandoca e reserve. Bata no liquidificador o leite
condensado, os ovos, o leite de coco e uma xícara de açúcar;
aos poucos, acrescente a mandioca. Quando estiver tudo
bem moído, misture o coco ralado com uma colher de pau e
coloque para assar em uma forma já untada.
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Bolo da Vovó

Farofa Sem Vergonha

Aluna: Gabriela Izabel de Lana Cristovam
Vice-Diretora: Alice Pereira da Silva dos Santos

Aluna: Ana Carolina do Carmo Vieira
Professora: Valquiria Rodrigues de Goes Vice-Diretora: Maria Aparecida da Silva

Escola Estadual Pedra Branca
Juquitiba

Escola Estadual Professora Eliana Fischer Bambi Delfino Pinto
Juquitiba

Uma vez por mês, minha avó paterna, já falecida, preparava essa receita para agradar a
cada um de seus trinta netos. Fazia o bolo e nos visitava, deixando de presente uma fatia do
famoso bolo. Eu mesma, comi desse bolo
uma única vez; mas foi o suficiente para
jamais esquecer.

Esta é uma receita simples, saudável e fácil de fazer. Quando era criança, minha mãe morava
em um sítio onde se plantava e criava aves e suínos. É onde vivemos até hoje. Não passávamos
fome, visto que tínhamos fartura no sítio. Mas dinheiro para comprar coisas diferentes no
mercado, não tínhamos. Numa véspera de Natal, minha avó resolveu fazer leitão e frango
assado para a ceia. Como acompanhamento, criou uma receita com ingredientes disponíveis
no sítio, à qual deu o nome de Farofa Sem Vergonha. Adoramos a receita, que faz parte do
nosso cardápio até hoje.

INGREDIENTES
1 cenoura ralada
1 cebola picada
2 xícaras de farinha de milho
2 ovos cozidos
Cheiro verde a gosto
1 pitada de sal

INGREDIENTES
3 ovos
1 e ½ xícara de leite
100g de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 colheres de margarina
1 dúzia de bananas
400g de batata-doce
200g de milho verde

MODO DE PREPARO
Frite o alho com a cebola. Acrescente a cenoura e mexa até a
cenoura murchar. Adicione uma pitada de sal e em seguida, a
farinha. Por último, coloque os ovos cozidos e o cheiro verde.
Mexa tudo e sirva.

MODO DE PREPARO
Cozinhe a batata-doce, tire a pele e corte em pedaços. Bata
no liquidificador os ovos, a margarina, o leite, o açúcar, o
milho e a batata-doce. Em uma tigela, misture essa massa
juntamente com o trigo e mexa até que fique uma massa
homogênea. Acrescente o fermento e mexa. Unte uma
forma retangular com margarina e polvilhe farinha de trigo,
despeje a massa do bolo e adicione as bananas cortadas
ao meio. Asse em forno à temperatura de 280ºC, por
aproximadamente 40 minutos. Espere esfriar e sirva.

Dicas Nutricionais: A batata-doce fornece
energia com carboidratos saudáveis e sem
elevar muito o açúcar no sangue. Por isso, é uma excelente
opção para quem faz muito exercício físico e, em pequenas
quantidades, para quem faz dieta.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O ovo é uma importante
fonte de proteínas, lipídios, vitaminas A, D e
ácido fólico; contém também minerais como fósforo,
sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro e selênio, que
ajudam a prevenir a degeneração ocular, principal causa
de cegueira nos idosos.
Histórias & Receitas 2015
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Panqueca de Beterraba e Frango
Aluna: Jussara Moraes Aluno voluntário: Rafael Soares de Lima
Vice-Diretor: Fernando M. Belchior Universitária: Dayane Soares de Lima

Escola Estadual Recanto das Orquídeas
Juquitiba

Torta de Morango Light
Alunas:

Ingrydy Fernandes Pereira Domingues e Franciele Jacob Inocêncio
Vice-Diretora: Cristina Moraes Becker

Escola Estadual Governador André Franco Montoro
São Lourenço da Serra

Esta receita foi escolhida com base na introdução de alimentos que normalmente são
rejeitados pelas crianças. A panqueca, além de ser deliciosa, apresenta a versatilidade da
combinação com uma infinidade de recheios que variam do doce ao salgado e também
pode ser enrolada ou dobrada de diversas formas. Escolhemos a massa de beterraba, mas
também pode ser utilizado o espinafre, os brócolis, a cenoura, a abóbora e vários outros
legumes, verduras e hortaliças, para
colorir e enriquecer de nutrientes.

Precisávamos de uma receita saudável para o
Festival de Talentos da escola, onde participamos
da categoria culinária. Pesquisamos na internet
e em livros de receitas, testamos várias tortas,
mas sempre algo dava errado. Então, fizemos
adaptações e depois de algumas tentativas,
chegamos a essa torta, que acabou sendo a
campeã do festival.

INGREDIENTES
Massa:
200g de biscoito maisena light
100g de manteiga light derretida

INGREDIENTES
Massa:
2 ovos
2 e ½ copos de farinha de trigo
2 e ½ copos de leite
1 beterraba crua e ralada
1 colher (sobremesa) de sal
1 colher (sobremesa) de açúcar

Recheio:
1 caixa de creme de leite light
175ml de leite desnatado
1 lata de leite condensado light
1 colher (sopa) de manteiga light
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 gema
1 envelope de gelatina em pó incolor e sem sabor
1 colher (sopa) de essência de baunilha

Recheio:
1 peito de frango cozido e desfiado
1 dente de alho picado
1 cebola média cortada
1 cenoura crua e ralada
Sal a gosto
1 colher (sopa) de óleo de soja

Cobertura:
2 caixas de gelatina de morango light
500ml de água
2 caixas de morangos orgânicos cortados
ao meio, na vertical

Molho:
4 tomates cortados em cubos
1 dente de alho picado
1 colher de sopa de óleo de soja
Meia cebola picada
Sal a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, por
5 minutos. Depois de cozido e desfiado, refogar o peito
de frango com alho e cebola. Adicione o sal e, por último, a
cenoura ralada. Para o molho, refogue o alho e a cebola,
acrescente os tomates, baixe o fogo e deixe por 5 minutos.
Em uma frigideira antiaderente, espalhe uma concha da
massa e deixe-a assar. Reserve. Repita o processo até que
se acabe a massa. Recheie e enrole como preferir, coloque um
pouco de molho e sirva.
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Dicas Nutricionais: A beterraba é ótima fonte
de vitaminas do complexo B, sódio, potássio,
zinco e magnésio. Suas folhas são boa fonte de
betacaroteno (pró- vitamina A) e, quando cruas, são ricas
em fibras. Em 100g de beterraba (1 unidade pequena),
há 46 calorias. O frango, por sua vez, é uma boa fonte de
proteína e vitamina A, além de agregar alguns minerais
como cálcio, cobre, fósforo e zinco.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O morango é um
dos alimentos mais ricos em substâncias
antioxidantes. Tem vitamina C, o que melhora nossa
imunidade. Além disso, por conta do ácido elágico,
protege o aparelho digestivo. Essa fruta ainda contribui
com fósforo, magnésio e potássio.
Histórias & Receitas 2015

Para a massa, triture o biscoito maisena, acrescente a
manteiga derretida e misture com as mãos até a massa virar
uma farofa úmida e consistente. Com o auxílio de uma colher,
espalhe em uma forma de fundo ou aro removível, com 25 cm
de diâmetro, leve à geladeira por 20 minutos e reserve. Para
o recheio, hidrate a gelatina incolor conforme instruções
da embalagem e reserve. No liquidificador, bata todos os
ingredientes, deixando por último a gelatina. Despeje o recheio
sobre a massa e leve à geladeira por 2 horas. Para a cobertura
espelhada, distribua os morangos por cima do recheio. Ferva
500ml de água, acrescente as gelatinas de morango, misture
bem e deixe esfriar. Despeje sobre a torta e leve à geladeira por
12 horas. Desenforme e sirva. Rendimento: 10 fatias.
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Bolo Diet com Iogurte

Mousse de Manga

Aluna: Camila de Oliveira Camargo
Professora: Rosemeire Guisini Vice-Diretora: Sirlaine Serafim Sclaffani

Aluna: Larissa Vitória de Paula
Professora: Georgia Cristina Pini Vice-Diretora: Edna Ribeiro Nibu

Escola Estadual Prefeito Antonio Baldusco
São Lourenço da Serra

Escola Estadual Professora Marianinha Queiroz
São Lourenço da Serra

Em minha família há vários casos de diabetes melitius tipo 2. Assim, eu e meus irmãos temos maior
probabilidade de desenvolver a doença. O diabetes tipo 2 é uma doença crônica que afeta a maneira como
o corpo metaboliza a glicose, principal fonte de energia do corpo. Quando não tratado, o diabetes pode
ser fatal. Com isso, minha mãe adapta nossa alimentação para controlar e não desenvolvermos a
doença. Esse bolo foi um achado quando passei a ter internet em casa. Buscando receitas de doces diet,
encontrei essa, fácil e simples de fazer. No mesmo dia, eu e minha mãe colocamos a ‘mão na massa’.
Servimos com café (com adoçante, é claro), leite desnatado e suco de laranja. Ficou muito bom!
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Essa receita está na nossa família há treze anos e quem costuma prepará-la, especialmente
em dias de calor, é a minha avó. Ela pode ser feita como mousse ou como sorvete; de qualquer
forma, é sempre saudável e refrescante.

INGREDIENTES
2 copos de iogurte natural desnatado
1 manga descascada e cortada em cubos
2 colheres (chá) de suco de limão
2 colheres (sopa) ‘Sustagen Kids’ sabor baunilha

INGREDIENTES
4 ovos
1 xícara (chá) de adoçante Tal e Qual / forno e fogão
¾ de xícara (chá) de óleo
1 copo de iogurte desnatado (200 g)
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador, até formar um
creme. Distribua em taças e leve à geladeira por 2 horas, ou ao
congelador, por meia hora, antes de servir.

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os ovos, o adoçante, o óleo e o
iogurte desnatado. Deixe bater até formar uma mistura
homogênea. Coloque em um recipiente e acrescente a farinha
de trigo e o fermento, misturando sem parar. Coloque em
uma forma untada com manteiga e farinha, daquelas com
um furo no meio. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por
aproximadamente 30 minutos.

Dicas Nutricionais: Em 100g de iogurte
desnatado, há apenas 41,5 calorias. Ele é uma boa
fonte de proteínas, cálcio, fósforo, zinco e magnésio. Além
disso, possui boa quantidade de vitamina riboflavina B2..
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Dicas Nutricionais: É uma sobremesa leve
e saudável, além de muito refrescante em
dias de calor.

Histórias & Receitas 2015
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Pão da Bisa
Comunidade: Maria de Lurdes Almeida
Vice-Diretor: Prof. Alexandre de Almeida

Escola Estadual Doutor Raul Venturelli
Capão Bonito
Essa receita foi trazida pela minha bisavó, diretamente das cozinhas das fazendas rurais de antigamente.
Era um tempo de muita carência financeira e o fato de residirmos em uma comunidade rural muito
distante das cidades, nos levava a dar duro para ter uma alimentação de qualidade. Por isso, era comum
as mulheres desenvolverem novas maneiras para a produção de certos alimentos, como o pão de todo
santo dia. Feito artesanalmente em casa, ficou conhecido como o pão da bisa. Delicioso, fácil de fazer e
muito prático. Já que nossa família era bastante grande, sua preparação era rápida e econômica, pois os
ingredientes utilizados eram baratos e de fácil acesso.

INGREDIENTES
½ litro de água morna
4 ovos
1 copo pequeno de óleo
5 colheres (sopa) de açúcar
50g de fermento de pão
1kg de farinha de trigo
1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O pão caseiro é um
alimento mais saudável que o pão comum,
já que apresenta menor concentração de conservantes
e aromatizantes. Mas tem uma quantidade elevada de
gordura, para manter o aspecto macio do pão.
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Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha
de trigo. Em uma bacia média, coloque a farinha de trigo e
aos poucos, despeje os ingredientes do liquidificador sobre
a farinha; sove bem a massa com as mãos, até que ela fique
bem homogênea e macia. Deixe descansar por cerca de 20
minutos. Em seguida, coloque em 2 formas retangulares
próprias para pão, já previamente untadas com margarina
ou manteiga. Leve ao forno já preaquecido em 250ºC por
aproximadamente 20 minutos, até que os pães estejam com
sua parte de cima bem dourada.
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Bolo de Banana Integral

Virado Nutritivo

Aluna: Beatriz Stefani Batista Ferreira
Vice-Diretora: Gislaine Aparecida de Almeida

Aluna: Luana Paloma Barbosa de Paula
Vice-Diretora: Márcia Lorenzzi Silveira

Escola Estadual Padre Arlindo Vieira
Capão Bonito

Escola Estadual Professor João Baptista do Amaral Vasconcellos
Capão Bonito

Minha avó resolveu criar o bolo de banana integral, buscando proporcionar uma melhor
alimentação para a família, que tem uma
tendência à obesidade.
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A receita foi inventada pela minha avó, dona Ana; foi a maneira que ela encontrou para que
os netos pudessem se alimentar de forma saudável e nutritiva. A combinação dos ovos com
os legumes ficou perfeita, dando um toque
especial no virado e deixando-o mais
saboroso.

INGREDIENTES
4 tomates
2 cenouras raladas
1 pimentão grande
1 cebola média
4 dentes de alho
1 lata de milho verde
1 lata de ervilha
2 abobrinhas médias, cortadas em cubinhos
1 cabeça de brócolis
300g de farinha de milho
8 ovos inteiros
1 maço de cheiro verde
4 colheres de azeite

INGREDIENTES
6 bananas
1 maçã
3 ovos
½ xícara (chá) de leite desnatado
½ xícara (chá) de óleo de milho
2 xícaras (chá) de açúcar mascavo ou demerara
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
1 xícara (chá) de aveia
1 colher (sopa) de fermento
Canela em pó a gosto

MODO DE PREPARO
Refogue bem todos os legumes com azeite, alho e cebola;
coloque os ovos e após 10 minutos, adicione a farinha de
milho, misturando bem todos os ingredientes. Pode ser
servido quente ou frio. Rende 6 porções

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador uma banana, os ovos, o leite e o óleo.
Depois, acrescente o açúcar e bata mais um pouco. Em uma
vasilha, coloque a farinha de trigo, a aveia e o fermento. Em
seguida, acrescente a mistura do liquidificador, mexendo
bem com uma colher de pau. Em uma forma média quadrada,
untada e enfarinhada, despeje metade da massa, as 5
bananas restantes cortadas em rodelas finas e a maçã
cortada em cubinhos. Salpique com canela, adicione o
restante da massa e leve ao forno quente.

Dicas Nutricionais: A banana acalma o
estômago e ajuda na digestão; é rica em
vitaminas do complexo B, B6 e B12, auxiliando o sistema
nervoso e aliviando câimbras. A farinha de trigo integral
fornece uma vantagem nutricional sobre algumas farinhas
brancas, devido ao seu teor de vitaminas B1, B3 e B5.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Todos os legumes
utilizados são ricos em vitaminas e
fibras. Os ovos são ricos em proteínas de alto valor,
vitaminas e sais minerais. O consumo diário de
vitaminas e proteínas é recomendado para manter
uma vida saudável.
Histórias & Receitas 2015
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Itapeva 299

Mingau de Milho Verde

Bolinho de Arroz Assado

Aluna: Tainá dos Santos Lacerda
Professora: Lana Maria de Proença Vice-Diretora: Jacira Pereira de Souza Oliveira

Aluno: Wagner de Queiroz Lacerda
Vice-Diretor: João Torquato Junior Educadora Universitária: Claudia Teles Alves

Escola Estadual Agrovila I
Itapeva

Escola Estadual Doutor Antônio Deffune
Itapeva

Minha comida preferida é o mingau de milho verde com frango caipira. Como sempre morei
no sítio, meu pai nunca deixou de plantar milho para fazer pamonha, curau, bolo, bolinho
frito... E o franguinho caipira também nunca faltou no terreiro. Na época do frio, minha
mãe acende o fogão à lenha para fazer
um delicioso mingau de milho verde com
frango caipira.

Esta receita surgiu de uma ideia da minha mãe, preocupada com o desperdício do arroz que
sempre sobrava após as refeições em casa.
Por isso, ela começou a aproveitar essa
sobra fazendo bolinhos e acrescentando
legumes e talos. A receita sempre fez o
maior sucesso em casa.

INGREDIENTES
1 frango caipira
5 dentes de alho
1 cebola grande
1/5 xícara de óleo
Sal a gosto
Cheiro verde a gosto
5 copos de milho ralado ou batido no liquidificador
2 litros de água

INGREDIENTES
2 xícaras de arroz cozido
1 pimentão verde
1 ovo
1 cenoura
½ xícara de arroz
Sal a gosto
Cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma panela grande, coloque o frango e o óleo e deixe fritar.
Quando estiver dourando o frango, acrescente o alho, o sal
e a cebola picada. Frite bem, mexendo para não queimar o
frango. Depois, acrescente um pouco da água e deixe cozinhar.
Quando a água secar, coloque o restante de água e cozinhe
o frango. Depois de cozido e ainda com água, despeje o milho
mexendo até cozinhar, para deixar o mingau bem amarelinho.
Coloque então o cheiro verde e sirva.

MODO DE PREPARO
Pique o pimentão em pedaços pequenos e rale a cenoura. Em
uma tigela, misture o arroz com o ovo e os demais ingredientes;
tempere a gosto. Deixe uma mistura bem homogênea e com o
auxílio de 2 colheres, forme bolinhas em uma assadeira. Leve
ao forno por mais ou menos 30 minutos.  

Dicas Nutricionais: Utilize ingredientes frescos
e evite o exagero. Na hora de fritar o frango, retire
o excesso de óleo antes de por a água.
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Dicas Nutricionais: Esta receita valoriza o
reaproveitando de alimentos. Além disso, o
arroz é rico em vitaminas e fibras, enquanto o ovo é
altamente proteico. São alimentos que contribuem
para o bom funcionamento do nosso organismo.

Histórias & Receitas 2015
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Bolo de Farinha de Milho

Merengue de Morango

Universitária: Andreia Aparecida Teixeira
Vice-Diretor: Ricardo de Oliveira Cardozo

Voluntária: Amanda Takabaiachi de Oliveira
Vice-Diretor: José Vicente Nepomuceno

Escola Estadual Jeminiano David Muzel
Itapeva

Escola Estadual Professor José Vasques Ferrari
Itapeva

Essa é uma receita de família passada de geração a geração, cujo preparo é facilitado
pela facilidade de acesso aos ingredientes. A farinha de milho, típica da nossa região, é o
principal destes ingredientes. Antes, o bolo era feito à mão e assado em fornalha (forno de
barro) pela minha avó.
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Em todos os Natais, minha tia Rosa prepara esse doce. É uma receita típica da minha família,
onde a clara de ovo da receita original foi substituída pelo chantilly. Assim, fica menos tempo
na geladeira e não possui cheiro de ovo.

INGREDIENTES
2 xícaras de farinha de milho
4 ovos
2 xícaras de açúcar
1 xícara de alho
2 xícaras de leite
1 pacote de queijo ralado
1 pacote de coco
1 pitada de sal
1 colher (chá) fermento

INGREDIENTES
3 caixinhas de chantilly
1 lata de leite condensado normal ou light
1 caixinha de morango
180g de suspiro caseiro

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, com exceção
do fermento; bata até que a massa fique homogênea.
Acrescente o fermento e mexa com uma colher. Em seguida,
despeje em uma forma já untada com manteiga ou óleo. Leve
ao forno preaquecido em temperatura média de 180ºC; asse
de 35 a 40 minutos.

Dicas Nutricionais: A farinha de milho é rica
em carboidratos; por isso, é uma ótima fonte de
energia. Contém, ainda, quase todos os aminoácidos.
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Dicas Nutricionais: Existem 110 calorias em
1 porção de Merengue de Morango.
Repartição das calorias: 50% gordura, 48%
carboidratos, 2% proteínas.
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Um dia antes, gele o leite condensado e o chantilly. Bata
o chantilly em uma batedeira, até ficar homogêneo; com a
batedeira ligada, acrescente o leite condensado aos poucos.
Em um recipiente reservado, vá alternando camadas de
chantilly e suspiro com morango. Finalize com chantilly e
decore com suspiros e morangos inteiros.
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Pudim de Casca de Banana

Farofa Natural

Aluno: José Diogo de Castro Nicoletti
Professora: Rosangela Galdino Pinheiro

Aluno: Gustavo Tristão Motta
Vice-Diretor: Benedito Paulino Nogueira Júnior Voluntária: Fernanda Tristão Motta

Escola Estadual Professor Silvério Monteiro
Itapeva

Escola Estadual Professora Cinira Daniel da Silva
Itapeva

Essa receita foi passando de geração em geração. Era feita pela minha bisavó, depois pela minha avó e
atualmente é feita pela minha mãe, que me relatou toda a história da receita, uma tradição de família. Ela
diz que, quando era pequena, morava no sítio e que a vida era muito difícil. Tinham que aproveitar tudo,
inclusive as cascas dos alimentos. Então, usavam as cascas de bananas para fazer o famoso e delicioso
pudim. Minha mãe conta que, na época, essa receita era feita somente em ocasiões especiais ou quando
a família se reunia aos finais de semana. Principalmente porque um dos ingredientes, a margarina, era
escassa nas mesas pobres. Com o passar dos anos, essa receita tornou-se hábito da minha avó e também
hábito da minha mãe, que mantém até hoje viva a tradição. Esse pudim é tão saboroso que nos deixa
sempre com gostinho de quero mais.
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Moramos na zona rural e essa receita foi desenvolvida pela minha mãe, Fernanda Tristão
Motta, devido à necessidade de excluir o sal do cardápio, por recomendação médica em
razão dos vários casos de cálculo renal na família. Tendo isso em mente, essa receita foi
desenvolvida com a combinação de ingredientes naturais e a intenção de agradar ao
paladar de todos.

INGREDIENTES
2 cenouras raladas
1 lata de milho verde
15 azeitonas picadas
3 colheres de azeite
3 xícaras de farinha de mandioca
2 ovos cozidos
4 tomates cereja
1 colher de suco de limão
Cheiro verde a gosto

INGREDIENTES
4 bananas nanicas com casca
2 xícaras (chá) de leite
½ xícara (chá) de açúcar
1 colher de (sopa) de margarina
2 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
3 ovos
1 colher (café) de canela em pó para caramelizar
Açúcar suficiente para caramelizar

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Após higienizar as bananas com casca, bata-as no
liquidificador e junte o restante dos ingredientes, misturando
bem. Despeje em uma forma caramelizada com canela e
açúcar; asse em forno quente e preaquecido.

Dicas Nutricionais: A banana possui muitos
nutrientes, como as vitaminas A e C, fibras e o
mineral potássio. Por sua versatilidade – pode ser cozida,
assada, frita ou natural -, a banana é uma fruta bastante
popular. É também bastante consumida por atletas, pois
previne o surgimento de cãibras.
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Dicas Nutricionais: O sódio, em grande
quantidade, é um vilão para a nossa saúde.
Assim, substituí-lo por ingredientes naturais é uma
ótima ideia.
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Coloque todos os ingredientes em um prato grande e mexa
aos poucos até que fiquem distribuídos de forma homogênea.
Esta receita rende 6 porções.
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Pudim de Leite em Pó

Lanche Natural de Frango

Universitária: Laís Comeron
Vice-Diretor: José Carlos Marins

Aluno: Paulo Henrique dos Santos Siqueira
Professora: Maria Cristina Oliveira Lopes Vice-Diretora: Adriana Mendes Rossi Moreira

Escola Estadual Professora Francelina Franco
Itapeva

Escola Estadual Professora Nicota Soares
Itapeva

A receita é familiar, preparada especialmente para os encontros de toda a família, nos finais
de semana no sítio.

Aprendi a fazer esse lanche com uma
amiga da família. E quando a nossa
professora de Artes promoveu um
festival gastronômico na escola, pensei
logo em fazer essa receita, porque ela é
fácil, nutritiva e deliciosa.

INGREDIENTES
1 peito de frango cozido e desfiado
1 lata de milho verde
1 cenoura grande ralada
100g de maionese
Folhas de alface picadas
1 colher de mostarda (opcional)
1 caixinha de creme de leite (opcional)
Pão integral

INGREDIENTES
3 ovos
9 colheres (sopa) de leite em pó (2 xícaras)
2 xícaras de água
2 colheres (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO

Calda:
1 xícara de açúcar
½ xícara de água

Cozinhe o frango com temperos a gosto. Espere esfriar e
desfie. Misture os demais ingredientes e coloque no pão.

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador e reserve. Para
a calda, misture em uma panela o açúcar e a água, sem
tornar a mexer até que a calda chegue no ponto de caramelo.
Desligue e unte uma forma (com a calda) própria para pudim.
Coloque a mistura que foi batida no liquidificador e leve ao
forno até dourar.

Dicas Nutricionais: Existem 95 calorias em 1
porção de pudim de leite em pó.
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Dicas Nutricionais: O pão integral é rico em
fibras, ajuda a regular o intestino e a controlar o
colesterol ruim.
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Refogadinho de Berinjela

Brigadeiro de Beterraba

Vice-Diretora: Elaine Cristina Araújo Toledo
Diretor: Antônio dos Santos Júnior

Universitária: Rayane Pires da Silva
Vice-Diretora: Elenice Teobaldo Carneiro

Escola Estadual Professora Zulmira de Oliveira
Itapeva

Escola Estadual Ricardo Campolim de Almeida Neto
Nova Campina

Meus pais tiveram cinco filhos e para oferecer a todos uma alimentação de qualidade, minha
mãe tinha que inventar pratos saudáveis, baratos e fáceis de preparar. Como tínhamos uma
horta farta em nosso quintal, ela sempre
tentava criar pratos que chamassem a
atenção da criançada. Este refogadinho era
um deles, motivo de festa para todos nós.

Eu e minha amiga não gostávamos de beterraba, mas adorávamos doces. Até que cursamos
nutrição e aprendemos a relacionar essas duas coisas de uma maneira diferente e divertida.
Fizemos a experiência do brigadeiro de beterraba e foi uma surpresa: deu super certo e
todos aprovaram. E além de ser saudável, é delicioso.

INGREDIENTES
3 berinjelas grandes
4 dentes de alho
1 cebola grande
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
1 pimentão verde
200g de azeitonas pretas
200g de azeitonas verdes
200g de uvas passas de sua preferência
2 cenouras médias
2 tomates
200ml de azeite
Sal e pimenta a gosto

INGREDIENTES
1 xícara de chá de beterraba (2 grandes)
caldo de 1 laranja
1 colher (chá) de raspas de limão
1 lata de leite condensado
2 e ½ colheres(sopa) de margarina sem sal
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
Chocolate granulado

MODO DE PREPARO
Corte separadamente a berinjela, o tomate e a cebola em
cubinhos; rale a cenoura e corte os pimentões em tiras
finas ou em cubos. Numa panela em fogo brando, coloque
100ml de azeite e frite o alho, a cebola, os pimentões,
os tomates e refogue por cerca de 4 minutos. Adicione
os cubos de berinjela, 300ml de água e 150ml de azeite.
Sempre mexendo os ingredientes, adicione a cenoura ralada,
além do sal e da pimenta a gosto. Quando a água começar a
secar e a berinjela estiver molinha, acrescente as azeitonas
e as uvas. Continue mexendo até secar a água. Sempre que
os ingredientes começarem a grudar no fundo da panela
adicione um fio de azeite.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A berinjela ajuda em dietas
de emagrecimento, na redução do colesterol,
no combate ao reumatismo e à artrite, assim como em
diversos tipos de problemas digestivos. Rica em cálcio,
proteínas e ferro, a berinjela é composta por nutrientes
muito importantes para o funcionamento do organismo.
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Dicas Nutricionais: A beterraba é um
vegetal de baixo teor calórico: fornece apenas
40 calorias por 100 g de seu consumo. Ela possui
antioxidantes e vários minerais, como ferro, sódio,
potássio e magnésio.
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Leve ao fogo o suco resultante da beterraba, da laranja e
raspas de limão. Deixe cozinhar em fogo baixo mexendo sempre
por aproximadamente 10 min, acrescente o leite condensado,
a margarina e o chocolate em pó. Continue mexendo por mais
ou menos 10min, até soltar do fundo da panela. Deixe esfriar
e enrole os docinhos dando-lhes a forma de brigadeiros. Passe
cada um deles no chocolate granulado.
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Bolo de Macarrão

Suco Verde

Universitária: Jéssica Adriana Campos
Vice-Diretor: Zenilton Ferreira de Oliveira

Voluntária: Floriza Domingues de Oliveira
Professor: José Carlos de Oliveira

Escola Estadual Simpliciano Campolim de Almeida
Nova Campina

Escola Estadual Bairro Boa Vista Intervales
Ribeirão Grande

Essa receita foi escolhida pelo fato de muitos nem terem ouvido falar do bolo de macarrão.
Seguindo o modo de preparo, deu tudo certo, a receita foi um sucesso e todos realmente gostaram.
Para acompanhar, fizemos também um suco de couve com laranja, deixando a merenda ainda
mais saudável.

Itapeva 309

Essa receita foi adotada por mim após uma oficina realizada no Programa Escola da Família,
onde um morador do bairro ensinou a toda a comunidade como fazer um suco verde a
partir de folhas existentes nos quintais
das casas. A receita é um sucesso entre os
moradores da comunidade, que sempre
tomam um copo antes do café da manhã.

INGREDIENTES
1 pé de alface
3 folhas médias de couve
15 folhas de ‘rogai por nós’
3 folhas de rúcula
5 ramas de hortelã
6 folhas de chuchu
5 folhas de amora
6 folhas de guaco
5 folhas de batata
6 folhas de insulina
8 folhas de erva cidreira (picadas)
1 pepino médio
1 cenoura média
2 maçãs

INGREDIENTES
1 colher (sopa) de margarina
2 ovos
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de amido de milho
3 colheres ( sopa) de farinha de trigo
1 copo de leite
1 colher (chá) de fermento em pó
1 pacote de macarrão parafuso
1 lata de sardinha
1 caixa de creme de leite
Azeitona, orégano, cebola, queijo ralado e azeite a gosto.

MODO DE PREPARO
Primeiro, bata as maçãs (sem sementes) e o pepino no
liquidificador, usando a cenoura para empurrar os alimentos
contra a hélice do aparelho. Em seguida, adicione as folhas
até obter um líquido homogêneo. Coe a mistura com o auxílio
de um pano. Na quantidade acima, os ingredientes produzem
cerca de meio litro de suco. Para tirar o melhor proveito do
suco, tome-o logo após sua feitura, de preferência antes do
café da manhã.

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os ovos e a margarina. Coloque o
amido de milho, o leite e continue batendo. Acrescente
o sal, a farinha de trigo e, por último, o fermento. Despeje
a massa em uma forma e reserve uma parte. Coloque
por cima o macarrão temperado com o restante dos
ingredientes e nas laterais, despeje o restante da massa.
Polvilhe por cima com queijo ralado e regue com um pouco de
azeite. Leve ao forno.

Dicas Nutricionais: Se puder, opte sempre pela
farinha de trigo integral, que é uma ótima fonte de
vitaminas B e de fibras, e pelo leite desnatado ao invés
do leite comum. O ovo possui alta qualidade nutricional. É rico em
proteínas de alto valor biológico, minerais como ferro, selênio, zinco
e fósoforo; vitaminas A, E, K e do complexo B; carotenoides e colina,
que é um importante componente do cérebro.
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Dicas Nutricionais: A couve é uma excelente
fonte de vitamina C e E, de ferro e potássio.
Contém substâncias que protegem contra o câncer,
sendo também rica em cálcio - que tem papel importante
na capacidade de concentração e no relaxamento
muscular.
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Bolinho de Ponta de Colher

Bolinho de Frango

Aluno: Eduardo Matheus Ferreira
Professor: Eliandro Antonio da Cruz

Aluna: Camila Assunção Azevedo
Vice-Diretor: Emmanuel Sócrates

Escola Estadual Bairro Ferreira dos Matos
Ribeirão Grande

Escola Estadual Oscar Kurtz Camargo
Ribeirão Grande

Aprendi essa receita com meus avós, que aprenderam com os pais deles. Naquele tempo, com
muita dificuldade financeira e morando na zona rural, era preciso aproveitar o que se tinha à
mão para se alimentar. Para uma família com dez filhos, como era o nosso caso, a criatividade
tinha que ser enorme para inventar receitas
que agradassem a todos, fossem simples de
fazer e de baixo custo.
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O bolinho de frango é considerado um quitute tradicional do interior, prato típico da região.
Segundo os relatos das pessoas mais antigas, essa iguaria originou-se há mais de cem anos e é
portanto uma herança cultural que vem sendo passada de geração a geração. É considerado um
‘cartão de visitas’ do interior de São Paulo.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

3 ovos
1 copo (250ml) de leite
1 e ½ copos de açúcar
½ copo de óleo
2 copos de farinha de milho
1 colher de fermento Royal
1 copo de farinha de trigo
3 Colheres (sopa) de manteiga

Massa:
5 batatas médias, cozidas e amassadas
1kg de farinha de milho
4 colheres (sopa) de polvilho azedo
Cheiro verde a gosto
3 litros de caldo de frango quente
Recheio:
1kg de peito de frango, cozido e desfiado
1 cebola cortada em cubos
Cheiro verde a gosto
4 dentes de alho amassados
1 colher ou 3 tabletes de caldo de frango
1 xícara de molho de tomate

MODO DE PREPARO
Bater com colher de pau a manteiga, o açúcar e os ovos,
juntando aos poucos o leite ,óleo , fermento, a Farinha de
Trigo e o Farinha de Milho 2. Amassar bem. Se ficar mole
juntar mais farinha. Enrolar fazendo pequenas bananinhas.
Fritar em gordura quente; polvilhar com açúcar.Quando
estiverem dourados, retire-os e sirva.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O leite é rico em cálcio,
enquanto a farinha de milho é uma aliada do
bom funcionamento do intestino, sendo mais fibrosa
que a farinha de mandioca.
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Dicas Nutricionais: Fatores nutricionais em 1
porção de bolinho de frango: 45kcal, 4,68g de
gordura; 7,4g de carboidratos; e 24,88g de proteínas.
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Em uma bacia, coloque a farinha de milho, o cheiro verde,
a batata e o polvilho azedo e misture com as mãos. Aos
poucos, acrescente o caldo de frango quente, até atingir
o ponto correto em que a massa desgruda do recipiente.
Refogue a cebola e o alho em um pouco de óleo. Coloque o
molho de tomate, o cheiro verde e o frango. Mexa e deixe
refogar por aproximadamente 5 minutos. Monte os
bolinhos: passe a mão no óleo, faça uma bola com a massa
e modele com o formato de uma concha na palma da mão;
coloque o recheio e junte as pontas da massa. Frite em óleo
quente e sirva.
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Bolinho de Arroz Nutritivo
Universitária: Thayná Jessica Maran Lopes
Vice-Diretora: Valdice Gomes de Almeida Muzel

Escola Estadual Professora Célia Vasques Ferrari Duch
Taquarivaí
Esta é uma receita da família. Em um cantinho do quintal, minha avó cultivava uma pequena
horta que ajudava na alimentação da família. Como somos de uma família muito grande e a
casa estava sempre cheia, ela aproveitava as
sobras de arroz e preparava um maravilhoso
bolinho de arroz com legumes e verduras.

INGREDIENTES
4 ovos
1 folha de couve pequena, cortada em tiras
1 ramo de brócolis pequeno
1 cenoura ralada
1 abobrinha ralada
80g de queijo ralado
15 colheres de farinha de trigo
2 copos de água
1 pitada de açúcar
2 colheres de sal
1 colher de fermento em pó
1 cebola média
Salsa e cebolinha a gosto
1 litro de óleo

MODO DE PREPARO
Bata os ovos, acrescente o sal e reserve. Refoque a cebola
e acrescente, pela ordem, os brócolis, a cenoura ralada,
a abobrinha e, por último, a couve. Deixe os legumes e
verduras apenas “desmaiarem” e então acrescente o
próximo. Após adicionar a couve, junte aos ovos batidos e
adicione o queijo ralado. Intercale a farinha de trigo e a água,
até ganhar consistência. Adicione a pitada de açúcar, a
salsa, a cebolinha e, por último, o fermento. Aqueça o óleo e,
com o auxilio de uma colher, coloque os bolinhos para fritar.

Dicas Nutricionais: Os alimentos utilizados
fazem parte de uma alimentação rica em
ferro, vitaminas e minerais.
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Itapevi 315

Patê de Sardinha
Aluno: Leonardo Kevin Silva
Professora: Paula Kelly Silva Gonçalves Vice-diretora: Ana Maria Ferreira

Escola Estadual Américo Valentin Christianini
Itapevi
Quando éramos crianças, eu e minha irmã não comíamos verduras e nem legumes. Então,
minha mãe passou a fazer essa receita, misturando tudo no patê, que comíamos sem
perceber. Era muito bom e não reclamávamos nunca.

INGREDIENTES
1 pote de maionese light
1 cenoura média
1 lata de sardinha
1 punhado de coentro
1 pacote de pão de forma (integral, de preferência)
Tempero a gosto (com exceção de sal,
já presente na maionese)

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coloque a
pasta resultante em 1 recipiente e depois, espalhe pelo
pão de forma.

Dicas Nutricionais: Uma colher de sopa desta
receita possui 92 calorias e 4g de gorduras.
Deve ser consumido com moderação.
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Farofa

Bolinho de Chuva

Universitária: Ester Borges da Silva
Professora: Alexandra Regina Américo Vice-Diretora: Aparecida Maria de Arruda

Aluno: Brian Neres Ferreira
Professora: Elisangela Aparecida Miranda Vice-Diretor: Hiraklis Waldoredo Chagas

Escola Estadual João Nascif Chalupp
Itapevi

Escola Estadual Professora Eliana Andrés de Almeida Sousa
Itapevi

Eu nunca soube fazer uma farofa gostosa. Em churrascos de família, as saladas eram sempre
o meu prato de contribuição. Um dia, minha avó me chamou para ensinar uma receita de
farofa simples e saborosa. Hoje, quando fazemos churrascos na família, todos pedem que eu
faça a farofa. Essa farofa que vovó Maria me ensinou.

Todo dia que ia para a casa da minha avó, eu pedia para ela fazer bolinho de chuva e ela fazia
graça, dizendo: ‘Vamos esperar chover!’. Mas no final, sempre vinha aquele cheirinho gostoso...

INGREDIENTES
2 ovos
1 kg de farinha de trigo
2/5 de copo americano de açúcar
1 colher de sopa de fermento em pó
2 copos americanos de leite

INGREDIENTES
Farinha de mandioca
100g de linguiça de frango
2 tomates
3 ovos
2 cenouras grandes raladas
1 cebola
2 dentes de alho
Coentro bem picadinho
50g de azeitona fatiada

MODO DE PREPARO
Em 1 tigela, coloque todos os ingredientes e mexa com 1
colher de pau. Depois, com 1 colher de sopa, pegue a massa
aos poucos e coloque na gordura bem quente para fritar. Sirva
com açúcar ou canela a gosto.

MODO DE PREPARO
Frite a linguiça. Quando ela ficar dourada, acrescente a
cebola e o alho amassado. Mexa bem e adicione a cenoura
ralada. Verifique se a cenoura está cozida e, se estiver,
coloque os ovos, a azeitona e mexa até estarem cozidos.
Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, apure o sal e
acrescente o coentro bem picadinho (se não houver, troque
por salsinha). Pode servir quente ou fria.

Dicas Nutricionais: A farinha de mandioca
contém uma quantidade maior de fibras do
que a farinha de trigo tradicional: 6,5g contra 2,3g em cada
100g do produto. Duas colheres de sopa rasas de farinha
de mandioca agregam aproximadamente 72 calorias, a
quantidade exata para uma refeição. O ideal é não exagerar.
Histórias & Receitas 2015
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Dicas Nutricionais: Tanto a farinha de trigo
branca quanto a integral são excelentes fontes
de selênio e a integral contém excelentes teores de
manganês. Se puder, opte sempre pela farinha de trigo
integral, que além de tudo é também uma ótima fonte
de vitaminas B e de fibras.
Histórias & Receitas 2015
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Creme com morangos

Arroz Doce Cremoso

Aluna: Bianca Sales Silva
Professora: Maria Fernanda de Carvalho Silva Vice-Diretora: Merly Fabiana A. Liberto

Escola Estadual Professora Maria Soares Santos
Itapevi
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Aluna:

Kerollyn Vitória Esteves Sousa de Abreu
Professora: Tatiana Salopa Zanoni

Escola Estadual Professora Ignês Amélia Oliveira Machado
Itapevi

Esta receita é fácil e simples, não oferece perigo no preparo, pois não vai ao fogo. Minha mãe
me ensinou a preparar e fiz durante um almoço de família, que por sinal é bem grande e
todos me elogiaram bastante. Fiquei muito feliz e agora sempre faço.

Adoro quando minha mãe está em casa. Principalmente nos dias frios, aqueles em que não
dá vontade de sair, porque sei que vou sentir aquele cheirinho bom de doce feito em casa.
Sinto que minha mãe faz com carinho e me sinto acariciada a cada colherada do nosso
arroz doce cremoso.

INGREDIENTES
1 caixinha de leite condensado light ou comum
1 caixinha de creme de leite light ou comum
250 g de margarina sem sal
400 g de leite em pó
1 caixinha de morangos
150 g de raspas chocolate branco

INGREDIENTES
1 litro de leite
1 e ½ xícara (chá) de leite condensado comum ou light
½ xícara (chá) de creme de leite comum ou light
1 xícara de arroz cru
4 cravos da índia
½ colher (sopa) de açúcar

MODO DE PREPARO
Coloque o leite condensado, o creme de leite, a margarina, o
leite em pó na batedeira em velocidade máxima durante 15
minutos, depois leve à geladeira por 3 horas. Acrescente os
morangos em pedaços e as raspas de chocolate.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O leite em pó possui
vitaminas e minerais. A composição do leite
reduzido (seco) contém cerca de 36% de proteínas,
sais minerais, vitaminas A, B1, B2, B9, D, E e PP e
aminoácidos.
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Dicas Nutricionais: O arroz é uma fonte de
carboidratos e portanto, de energia. Mas deve
ser consumido com moderação, principalmente quando
acrescido de açúcar.
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Em uma panela, misture o leite com o arroz, leve ao fogo
médio e deixe cozinhar até que o arroz esteja macio.
Acrescente o leite condensado, os cravos e o açúcar e
misture tudo no fogo baixo. Retire do fogo e por fim, misture
o creme de leite. Pode ser servido morno ou quente. E podese decorar com canela em pau e chocolate em pó.
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Tapiocas Recheadas

Xiriri da Bahia

Aluna: Letícia Moraes Lima
Professora: Neide Pereira da Silva Onita Vice-Diretora: Maria José da Silva Sales

Aluno:

Escola Estadual Professor Air Ferreira do Nascimento
Itapevi
Minha mãe Viviana aprendeu a fazer essa receita com a minha avó Raimunda, que sempre
servia tapiocas nas tardes de domingo. E as tapiocas recheadas ganharam ainda mais
destaque quando minha mãe passou a vendê-las. Elas fazem parte do cardápio da nossa
casa e sempre as servimos às visitas.
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Eduardo Augusto Andrade Franco
Vice-Diretora: Edleusa Silva Nobre

Escola Estadual Professor José Sérgio Pereira
Itapevi
A receita veio da Bahia, trazida pela minha avó. Em todos os finais de semana, ela sempre
reúne todos e faz esta receita. Todos ficamos ansiosos por estarmos juntos e participarmos
desse momento tão especial para ela e para nós. Ela, que sempre foi um exemplo de vida, e que
tem suas receitas marcadas em todos nós da família.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 kg de polvilho doce
Água
Sal
Recheio da sua preferência - leite condensado light
com coco, margarina, ovo, queijo, etc.

2 xícaras de polvilho azedo
1 colher (café) rasa de sal
3 ovos
100ml de água

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Sem encharcar, umedeça o polvilho doce e deixe por 12
horas em refrigeração. Depois, passe a goma resultante por
uma peneira com uma pitada de sal. Espalhe uma pequena
quantidade de goma por uma frigideira, deixe aquecer por 2
minutos e vire-a com uma espátula. Assim, sucessivamente,
é possível fazer muitas tapiocas. Depois, é só acrescentar o
recheio de sua preferência.

Misture todos os ingredientes em uma tigela e mexa até
ficar cremoso, com aspecto mais líquido. Em uma frigideira,
aqueça o óleo em fogo baixo com o auxílio de uma colher
maior, vá despejando a mistura em fios, formando uma
espécie de flor. Deixe fritar até começar a dourar. Essa
receita rende 30 Xiriris.

Dicas Nutricionais: A tapioca vem
ganhando destaque como substituta do pão,
principalmente em dietas sem glúten. É uma fonte de
carboidrato de alto índice glicêmico e como não contém
um valor calórico muito elevado, ajuda também em
dietas para redução de gordura.
Histórias & Receitas 2015

celíacos.

Dicas Nutricionais: Polvilho não contém
glúten. Portanto, pode ser consumido por

Histórias & Receitas 2015

322 Itapevi

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Arroz com Cenoura

Puff de Laranja

Aluna: Yamini Rodrigues Castilhos
Professora: Maria de Fátima Vice-diretora: Silvana Alves de Paula

Aluno: Júlio Muniz dos Santos
Vice-Diretora: Rogéria Ribeiro

Escola Estadual Professora Celina de Barros Bairão
Itapevi

Escola Estadual Professora Iracema Rauen Maciel
Itapevi

Minha irmã não gostava de comer legumes e verduras. Então, em um domingo, minha mãe
teve a ideia de preparar essa receita, pensando que se ela misturasse a cenoura no arroz,
minha irmã comeria. E foi o que aconteceu. Agora, todos os domingos, minha mãe repete
essa receita. É muito bom e é saudável.

Desde que sou pequeno, minha mãe faz essa receita que ela aprendeu com a minha avó, que
também aprendeu com sua mãe. Então, a receita já está na família há muitos anos. Todos nós
adoramos a receita: eu e meus irmãos até brigamos pelo último copinho. No verão, sempre
pedimos pra minha mãe preparar essa delícia.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

2 dentes de alho
Óleo a gosto
1 cenoura
2 medidas de arroz
1 colher (sopa) rasa de sal
4 medidas de água (1 litro, aproximadamente)

3 folhas de gelatina branca
2 xícaras (chá) de suco de laranja
2 xícaras (chá) de leite
½ xícara de amido de milho
2 gemas de ovo
½ xícara (chá) de açúcar
2 claras de ovos
2 colheres (sopa) de raspas de casca de laranja

MODO DE PREPARO
Rale a cenoura e esprema o alho e reserve. Aqueça a água
a ser utilizada e lave o arroz. Despeje o óleo em uma panela
e deixe-o aquecer bem. Adicione o alho para dourar e em
seguida, acrescente o arroz já lavado e escorrido. Mexa bem
até atingir ponto de secura e acrescente o sal e a cenoura
ralada. Em fogo baixo, misture bem, adicione a água fervida
e aumente o fogo para cozinhar. Quando o nível de água
estiver baixo, diminua o fogo e espere até a água secar
completamente. Está pronto.
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MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O arroz é um alimento
importante, com poder para melhorar alguns
problemas de saúde: ajuda a aliviar a indigestão,
náuseas, diarréias e disenterias, além de auxiliar na
prevenção e tratamento de problemas de pele e de
pressão alta. E contém b-sitosterol, susbstância natural
que diminui os níveis de colesterol sanguíneo.
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Dicas Nutricionais: Rica fonte de vitamina C
e importantes componentes como potássio e
fibras, a laranja auxilia no combate às infecções, na boa
formação dos ossos e dentes, na cicatrização de feridas
e queimaduras e é uma excelente aliada na proteção
contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
diabetes, certos tipos de câncer e até mesmo Alzheimer.
Histórias & Receitas 2015

Coloque a gelatina de molho em ½ xícara de água fria.
Misture em um refratário o suco de laranja, o leite, o amido
de milho, as gemas e as raspas de laranja com o açúcar,
até obter um creme. Bata as claras em neve e junte aos
poucos o açúcar restante e a gelatina dissolvida. Continue
mexendo mais alguns minutos e acrescente o creme. Sirva
bem gelado em recipientes variados. Rende 7 porções.
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Bolo de Caneca

Empadão de Frango

Aluna: Beatriz Lino de Oliveira
Professora: Flávia Aparecida Pires de Campos Vice-Diretora: Marisa Rodrigues do Amaral

Aluna: Crislaine Silva Vieira
Professora: Dulcimar de Souza Miranda Vice-Diretora: Sandra Alves de Souza Silva

Escola Estadual Desembargador Manoel Augusto Viera Neto
Jandira

Escola Estadual Maria Cristina Lopes
Jandira

Adoro fazer essa receita, porque a primeira que fiz, foi com a minha mãe. Nos divertimos
muito porque não deu muito certo. Mas treinamos bastante e agora preparamos esse bolo
todos os invernos, pois é mais gostoso comê-lo quentinho.

Itapevi 325

Há mais de 60 anos, esta receita faz parte da família da tia Nivalda, que mora em Curitiba. Ela
é feita por toda a família e passada de geração para geração, sendo especialmente apreciada
na ceia de Natal. Tia Nivalda reúne toda
a família, de todos os lugares. Na hora
da ceia, coloca sobre a mesa o delicioso
empadão: um momento maravilhoso!

INGREDIENTES
Massa:
½ kg de farinha de trigo
½ kg de gordura vegetal
4 gemas
Sal
1 gema para pincelar
Recheio:
2 peitos de frango
1 cebola
2 dentes de alho amassados
½ kg de tomate sem pele e sem semente
Salsa e cebolinha picadas
1 colher (sopa) de farinha de trigo dissolvida
em um pouco de leite
Sal e pimenta a gosto
1 lata de milho com água
1 vidro de palmito picado e com a água

INGREDIENTES
4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
4 colheres (sopa) rasas de açúcar
1 colher de chocolate em pó
1 ovo
3 colheres de leite
3 colheres de óleo
1 colher pequena de fermento em pó

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Em uma xícara, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o
chocolate em pó. Misture e adicione o ovo, o leite, o óleo e o
fermento. Mexa bem até a massa ficar homogênea. Leve ao
micro-ondas por 3 minutos, em temperatura alta (coloque
a xícara em um prato, para o caso da mistura derramar no
micro-ondas).

Dicas Nutricionais: O chocolate também
apresenta benefícios, pois sua matéria
prima é o cacau. Quanto mais cacau e menos adição de
açúcar e gordura, melhor será para o corpo. O chocolate
também previne doenças cardiovasculares e alguns
tipos de câncer.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O frango é uma boa fonte
de proteína e vitamina A, além de agregar
alguns minerais como cálcio, cobre, fósforo e zinco. A
gordura fica concentrada na pele da ave, que pode muito
bem ser removida. Um filé de carne de frango (100gr)
contém 110 kcal.
Histórias & Receitas 2015

Para a massa, refogue os temperos em uma panela com 2
colheres de óleo, acrescente o restante dos ingredientes
e mexa até formar uma pasta. Para o recheio, misture a
farinha de trigo, o sal, as gemas e a gordura vegetal, até
formar uma massa espessa, mexendo com as mãos. Abra
metade da massa em uma forma - de preferência, com fundo
removível - e nas laterais, com as mãos abrindo o mais que
puder. Abra a outra metade da massa com um pedaço de
filme plástico e disponha por cima do recheio, fechando nas
laterais. Pincele uma gema por cima da massa e leve ao forno
preaquecido até dourar bem.
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Bolo de Fubá
Aluno: Gabriel Henrique Domingos Lins
Professora: Mônica Soares da Silva Vice-Diretora: Rosemeire Oliveira Souza

Escola Estadual Moacir Thomaz da Silva
Jandira

A minha mãe me disse que a mãe dela
sempre preparava esse bolo de fubá nos
dias de sábado.

INGREDIENTES
3 ovos
1 copo de leite
½ copo de óleo
1 e ½ copo de açúcar
1 copo de trigo
1 copo de milharina
1 colher de fermento

MODO DE PREPARO
Primeiro, coloque os 3 ovos no liquidificador, junto com
o açúcar, o óleo e o copo de leite. Depois de bater uma
primeira vez e ficar uma massa homogênea, acrescente
o fermento, o trigo e a milharina e bata novamente até a
massa ficar lisa. Em uma forma untada com margarina e
farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno para assar
em temperatura média.

Dicas Nutricionais: Uma fatia média deste
bolo de fubá contém 192,58 calorias, 24,57 g de
carboidratos, 2,96 g de proteínas, 1,08 g de fibras, 9,4 g de
gorduras totais e 1,77 g de gordura saturada, além de 21,31
mg de sódio.

Histórias & Receitas 2015
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Sopa de Mandioquinha
Aluna: Beatriz de A. Ventura
Professora: Elaine Cristina Oliveira Silva

Escola Estadual Amália Maria dos Santos
Itaquaquecetuba
Aprendi esta linda receita com a minha mãe, Ana, que aprendeu com a minha avó, Maria, que por sua
vez aprendeu com minha tataravó, Inácia. Em um dia qualquer, minha mãe estava lendo esta receita e
eu me lembrei que a professora Sueli pediu para
fazer uma receita com uma história de tradição
familiar e que fizesse bem para a saúde. Em um
dia, compramos os ingredientes necessários e
minha mãe fez a receita. Com o friozinho, é uma
ótima opção. Quem não gosta? É tudo de bom.

INGREDIENTES
4 mandiocas salsa grandes picadas
2 batatas grandes picadas
1 cenoura média picada
1 cebola média picada
1 tablete de caldo de carne
1 dente de alho amassado
300g de carne moída
Orégano, sal, pimenta do reino, salsinha e
cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A mandioquinha é uma
excelente fonte de fibras dietéticas solúveis e
insolúveis. 100 g da raiz fornecem 4,9 mg ou 13% de fibra.
O consumo adequado de fibras na dieta ajuda a reduzir
os níveis de colesterol no sangue, a obesidade e condições
de constipação.
Histórias & Receitas 2015

Cozinhe a mandioquinha, a batata e a cenoura na água com
sal. Quando os legumes estiverem macios, retire do fogo,
escorra e reserve. Ferva um um litro de água e dissolva o
caldo de carne. Bata no liquidificador os legumes cozidos,
juntamente com o caldo de carne dissolvido na água. Em
uma panela, refogue o alho e a cebola. Quando estiverem
dourados, acrescente a carne moída e tempere com o
orégano, o sal, a pimenta, a salsinha, o cheiro verde e misture
bem. Depois, quando a carne estiver refogada, baixe o fogo e
acrescente a mistura do liquidificador. Misture bem e deixe
cozinhar por uns 10 minutos. Sirva quente.
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Panqueca Colorida

Torta de Banana

Aluno: Arthur Alves André
Professora: Fabiane Honorato de Paula Vice-Diretora: Creusdete Pereira de Almeida Silva

Aluna: Bárbara Bueno Dias
Diretora: Walquiria Potenza da Silva Vice-Diretoras: Cláudia Regina Calori Batista da Silva
e Cristhiane de Carvalho Briedis

Escola Estadual Condomínio Residencial Village
Itaquaquecetuba

Escola Estadual Domingos Milano
Itaquaquecetuba

Minha mãe conta que quando eu e minha irmã Anna Clara éramos pequenos, não gostávamos
de legumes e verduras. Ela então começou a inventar formas para que nós comessemos sem
choradeira. Esta receita foi uma maneira
prática e gostosa que ela encontrou para
nós comermos legumes e verduras.

Eu sou a Bárbara, tenho 12 anos. Mamãe, com as suas deliciosas receitas, colocou como a preferida da
família a torta de banana - ainda mais que minha tia só almoça ou janta com uma banana no prato.
Mas como sou fã de goiabada, resolvi acrescentar a goiabada na torta. É uma uma receita que vem se
desenvolvendo desde a época da minha bisavó até agora, passada de geração em geração. Porém, no
meu entender faltava algo mais. Acrescentei a goiabada e todos adoraram. E assim continua famosa essa
receita da minha família, principalmente para as festas no final de ano.

INGREDIENTES
Massa:
2 xícaras (chá) de leite
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 ovos inteiros
2 colheres (café) de óleo
2 xícaras de espinafre cru
1 cenoura grande ou 1 beterraba média
Sal a gosto

INGREDIENTES
Massa (farofa):
2 copos de farinha de trigo
1 copo de açúcar
1 colher (sopa) de fermento
6 bananas

Recheio:
O recheio pode ser de frango, carne moída, espinafre com
ricota, frios, à preferência.

Massa (líquida):
1 lata de leite condensado light
1 lata de leite (medida da lata do leite condensado)
3 ovos inteiros
Goiabada

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os 6 primeiros ingredientes,
acrescente 2 xícaras de espinafre cru - ou 1 cenoura
grande, ou 1 beterraba média. Bata muito bem para não
ficarem pedacinhos. Com um papel toalha, espalhe óleo
por toda a frigideira (se tiver uma frigideira antiaderente,
melhor). Pegue uma concha (dessas de servir feijão) para
servir como medida: cada concha vai equivaler a uma
panqueca. Despeje a mistura do liquidificador no meio da
frigideira e vá girando, espalhando a massa de uma forma
uniforme por todo o fundo da frigideira. Repare que as
bordas da massa irão se soltando. Quando toda a massa
se soltar, está no ponto de virar. Depois de recheada
com os ingredientes de sua preferência, coloque numa
assadeira, polvilhe queijo ralado por cima, cubra com papel
alumínio e leve ao forno preaquecido por aproximadamente
15 minutos.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Essa receita é saudável
porque tem vários nutrientes que o nosso
corpo precisa diariamente, como carboidrato, fibras
e vitaminas. Sabemos que todo adolescente precisa
de uma alimentação que forneça combustível para a
atividade muscular, a promoção do seu crescimento,
mas também lhe dê satisfação e prazer.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta de
alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e sais
minerais, principalmente potássio e vitaminas A, B1, B2
e C.

Histórias & Receitas 2015

Para a massa (farofa), misture todos os ingredientes e
despeje metade da mistura em uma assadeira untada com
margarina. Coloque 5 ou 6 bananas maduras e picadas
sobre a farofa, salpique com canela em pó e desepeje o
restante da farofa em cima das bananas. Reserve. Para a
massa líquida, bata todos os ingredientes no liquidificador
por 3 ou 4 minutos e coloque com delicadeza na forma, para
que a farofa não saia flutuando pela massa líquida. Distribua
pedacinhos de goiabada em cubos e pedacinhos de manteiga
sobre a massa. Leve para assar em forno médio, preaquecido,
por cerca de 35 a 40 minutos.
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Torta de Abobrinha
Ingrid Celeste dos Santos da Silva

Salda de Repolho e Abacaxi

Vice-Diretora: Elizete Lobo de Aguiar

Aluna: Mariana da Silva Dorta
Professora: Elaine Aparecida de Almeida Patta Vice-Diretor: Enoque Honório de Lima

Escola Estadual Helena Loureiro Rossi
Itaquaquecetuba

Escola Estadual Padre Eustáquio
Itaquaquecetuba

Aluna:

INGREDIENTES
300ml de leite
3 ovos
½ copo de requeijão
½ copo de creme de arroz (medida: 125ml)
1 colher ( sopa) de queijo parmesão ralado ou 1 pedaço
de queijo branco
1 pitada de sal
1 pitada de orégano
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 peito de frango desfiado

Aprendi essa receita com a minha
professora e passei para o ‘Projeto Viver
com Saúde’ para ser apresentada no
Programa Escola da Família. Realizamos
o cozimento da torta na escola. Todos
saborearam e gostaram.
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Esta história é bem antiga. Um dia, minha avó ia receber visitas em casa e a minha mãe
estava desesperada fazendo o almoço, para que estivesse tudo pronto na hora certa. Mas
quando ela abriu a geladeira, viu que tinha esquecido de comprar tomates para a salada.
Teve então a brilhante ideia de preparar uma salada bem diferente, juntando repolho com
abacaxi. No começo, todos acharam estranho. Mas deu certo: a salada ficou ótima e está até
hoje em nossa família.

Recheio:
2 abobrinhas italianas cruas raladas
1 tomate sem pele e sem sementes
½ cebola picadinha
1 dente de alho picadinho
250g de queijo branco picado
1 colher (chá) de sal
6 azeitonas picadas
1 colher ( sopa) de margarina ou manteiga

MODO DE PREPARO
Derreta a margarina e doure a cebola e o alho. Desligue o
fogo, junte os demais ingredientes e misture bem. Reserve.
Para a massa, bata todos os ingredientes no liquidificador,
com exceção do fermento. Depois que a massa estiver
homogênea, desligue o liquidificador e adicione o fermento,
mexendo levemente com uma colher. Em uma forma ou
refratário untado com manteiga e farinha de trigo, despeje
metade da massa. Em seguida, coloque todo o recheio e
cubra com o restante da massa. Opcional: se quiser, pode
acrescentar ½ lata de milho verde. Refogue a cebola, o alho,
a abobrinha picada e os tomates por 5 minutos. Misture
o frango cozido, a salsinha e reserve. Cubra com o recheio,
espalhando bem. Leve ao forno médio, preaquecido de 180
a 200ºC, por aproximadamente 35 minutos ou até dourar.
Tempo de Preparo: 50 minutos. Rendimento: 12 porções.

INGREDIENTES
½ repolho pequeno
¼ de abacaxi
Sal a gosto
Uma pitada de pimenta do reino
Dicas Nutricionais: Para substituir o glúten
nas receitas, usamos vários tipos de farinhas,
sendo as mais comuns: farinha de arroz ou creme de arroz;
polvilho doce e azedo (fécula de mandioca); fécula de
batata; amido de milho (maisena); fubá (farinha de milho).

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O repolho é rico em
vitaminas A, C e do complexo B, o que
estimula as defesas naturais do organismo. É boa
fonte de minerais como potássio, cálcio, fósforo e ferro,
combatendo a desnutrição e a anemia. É pouco calórico
e rico em fibras, enriquecendo a alimentação sem
aumento de calorias.
Histórias & Receitas 2015

MODO DE PREPARO
Corte o repolho bem fininho e o abacaxi em tiras. Coloque
tempero a gosto e misture tudo. Rende 5 porções,
aproximadamente.
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Mousse de Gelatina Colorida

Suco Natural de Maracujá

Aluno: João Vitor de Ávila
Professora: Gisele de Avila Seixeiro Marceli Silva

Aluno: William do Nascimento de Souza
Professores: Leia Mara de Souza Lima e Geovane Jardim Viana

Escola Estadual Professora Edina Álvares Barbosa
Itaquaquecetuba

Escola Estadual Vereador Valter da Silva Costa
Itaquaquecetuba

Escolhi esta receita porque não requer muitos ingredientes, é prática e rápida. Minha mãe
costuma fazer como sobremesa de Natal, pois rende bastante e é saborosa. Eu e meus irmãos
gostamos muito e minha mãe aprendeu
a fazer esta receita com minha bisavó.

Nas reuniões familiares, principalmente no verão, o suco de maracujá com hortelã já
é tradição. Aprendi com minha mãe, que aprendeu com sua avó. Gosto de fazer várias
combinações. Como ainda não tinha usado o gengibre, resolvi acrescentá-lo junto com o
limão, em substituição à hortelã. Deu tão certo que agora minha mãe sempre faz também.
Espero que seja a próxima receita que passará de geração em geração.

INGREDIENTES
4 sabores de gelatina a gosto (30g, cada)
1 lata de leite condensado light (300g)
1 lata de creme de leite light (300g)
1 litro de água quente
1 litro de água fria

INGREDIENTES
2 maracujás médios
Gengibre (do tamanho de um polegar)
1 limão
12 cubos de gelo
1 litro de água
Açúcar a gosto

MODO DE PREPARO
Dissolva as gelatinas em 250ml de água quente e
adicione mais 250ml de água fria. Coloque na geladeira
para endurecer. Depois, bata no liquidificador um sabor
de cada vez, acrescentando de 4 a 5 colheres (sopa)
de creme de leite e de leite condensado. Bata por 2 a 3
minutos e depois despeje em um recipiente grande de vidro.
Utilize o mesmo processo com os demais sabores e vá
acrescentado devagar no recipiente, para que as camadas
de cores fiquem separadas e sobrepostas.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A gelatina é uma
sobremesa de origem animal, rica em colágeno,
que é o elemento responsável pela manutenção dos ossos
e pela reconstituição ou regeneração das articulações.
O colágeno age de forma a travar o processo natural de
flacidez, próprio do envelhecimento.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O maracujá é rico em
antioxidantes, devido ao seu teor de vitamina C.
Os antioxidantes combatem os radicais livres, prevenindo
o envelhecimento precoce e mantendo forte o sistema
imunológico. O gengibre, por sua vez, tem sido utilizado
como um tratamento natural para gripes e resfriados.
Histórias & Receitas 2015

Coloque o gelo, a polpa dos maracujás, o suco do limão,
o gengibre descascado, o açúcar e, por último, a água no
liquidificador. Bata por no mínimo 2 minutos com força total.
Consuma o mais cedo possível, para ter a certeza de que
todas as propriedades nutritivas estão preservadas.
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Bolo de Puba

Aluna: Rita Silva dos Santos
Professora: Eliana Correia Chisiolari

Comunidade:

Escola Estadual Vila Ercília Algarve
Itaquaquecetuba

Leonardo Felipe Cavalcante De Queiroz
Professora: Michele Silva Sena

Escola Estadual Professora Lacy Lenski Lopes
Poá

Essa receita está na minha família há mais de 15 anos. Sempre fazemos esse bolo quando
recebemos a notícia de um novo membro na família e servimos com um café bem quentinho.

Essa é uma receita tradicional da nossa família que vem de muitas gerações. Tudo começou
bem lá atrás com a minha tataravó, Maria Correia de Lima: quando ainda morava na fazenda,
ela preparava essa receita para seu filho, meu bisavô. Ainda jovem, então servindo o exército,
meu bisavô fazia suas refeições matinais ou até mesmo da tarde, com essa deliciosa receita.
E até hoje a minha tia-avó envia a massa puba da Bahia, para que minha família aqui de
São Paulo não perca o gostinho desse bolo, que degustamos reunidos, sempre que o café está
pronto.

INGREDIENTES
1 xícara de fubá
4 ovos
4 xícaras de leite
3 xícaras de açúcar
2 colheres de margarina
½ xícara de maisena
1 pacote de coco ralado
1 pacote de queijo ralado
1 colher de fermento

INGREDIENTES
2 xícaras de açúcar
4 ovos
3 colheres de maisena
3 colheres (sopa) de margarina
3 xícaras de massa puba
1 vidro de leite de coco (200ml)
100g de coco ralado fresco
1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador. Por último, acrescente o queijo
ralado, o coco ralado e bata novamente. Despeje em uma
forma untada e leve ao forno por 1 hora, na temperatura
de 210ºC.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A receita possui um valor
energético de 192,58kcal, além de ser fonte de
proteínas e fibras.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O bolo de massa puba é
um alimento que contém carboidrato, fibra,
cálcio, fósforo,manganês, magnésio, ferro, zinco, potássio,e
vitamina B1. É um ótimo alimento para incluir no café
da manhã ou no lanche da tarde. Pode ser consumido
diariamente, mas com moderação.
Histórias & Receitas 2015

Misture o açúcar, os ovos, a margarina, acrescente a massa
puba e mexa bem. Coloque o leite de coco, o coco ralado e,
por último, o fermento. Despeje em uma forma redonda já
untada e leve ao forno por aproximadamente 40 minutos.
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Pão de Queijo de Frigideira
Aluna: Jackeline Ramos Pimentel
Professora: Renata Aparecida Luciano

Escola Estadual Clorinda Ciampitti Perrella
Mauá
Minha avó passou a fazer esta receita depois que meu médico disse que eu estava acima
do peso, teria que me cuidar e fazer um
regime. Como gosto muito de pão de
queijo, minha avó passou a fazer dessa
maneira, sempre que tenho vontade.

INGREDIENTES
1 ovo
1 clara
2 colheres (sopa) de polvilho doce
1 colher (sopa) de água
1 colher (sobremesa) de iogurte desnatado
1 pitada de sal
3 fatias de muçarela light
Tomate
Orégano

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Existem vários farináceos
sem glúten que podem ser utilizados em
receitas. O polvilho doce, feito com o amido ou fécula,
extraído da mandioca, é um deles. Possui minerais como
cálcio, fósforo, ferro, potássio e sódio. E valor energético
de 361kcal a cada 100gr.
Histórias & Receitas 2015

Bata todos os ingredientes no liquidificador, com exceção da
muçarela. Coloque 1/3 da massa na frigideira antiaderente,
pré-aquecida, e cozinhe em fogo baixo. Quando soltar da
panela, vire e espere dourar o outro lado. Coloque a muçarela,
o tomate e o orégano e faça um rolinho. Com o calor da
massa, o queijo irá derreter. Faça as outras porções com o
resto da massa. Rendimento: 3 porções
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Pão Caseiro (Caipira)

Bolo de Pão da Tia Selma

Vice-Diretora: Maria Tofetti

Aluno: Cauã Magalhães
Vice-Diretor: Otair

Escola Estadual Clotilde Álvares Doratioto
Mauá

Escola Estadual Di Cavalcanti
Mauá

Aluna:

Emanoelle Meira Ramos

Esta receita minha mãe aprendeu com a minha avó materna. Quando minha mãe era
ainda criança, minha avó fazia o pão caseiro todos os sábados. Ela chamava suas amigas
para tomar chá da tarde e servia também o pão. Quando minha mãe se casou, continuou a
fazer a receita e também chama suas amigas para tomar chá e serve o pão.

Em feriados escolares, eu visito minha tia em Minas Gerais. De manhã, ela gosta de fazer
bolo de pão amanhecido. Ao experimentar, amei e em minha memória, trouxe a receita para
a minha casa. Assim, minha mãe nunca mais vai estragar pães. O sucesso foi tão grande que
as amigas de minha mãe e as vizinhas também aprenderam essa receita tão gostosa. Elas se
conscientizaram sobre aproveitar as sobras dos pães e ter um bom café da manhã.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Massa:
200g de fermento para pão
Aproximadamente 1kg de farinha de trigo
1 xícara de açúcar
1 pitada de sal
3 ovos
2 copos de leite

5 pães amanhecidos
3 ovos
2 xícaras de açúcar
1 litro de leite
2 colheres de amido de milho
1 colher (sopa) de fermento
½ xícara de óleo ou margarina

MODO DE PREPARO
Faça uma pasta com o açúcar, o sal, o fermento e os ovos.
Deixe crescer até dobrar de volume em uma tigela coberta
com um pano. Em seguida, aos poucos acrescente a
farinha, misturando até soltar das mãos. Deixe descansar
a massa por 2 horas, faça o pão e coloque para assar no
forno à temperatura de 180ºC.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Tanto a farinha de trigo
branca quanto a integral são excelentes fontes
de selênio e a integral contém excelentes teores de
manganês. Se puder, opte sempre pela farinha de trigo
integral, que além de tudo é também uma ótima fonte de
vitaminas B e de fibras.
Histórias & Receitas 2015
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Dicas Nutricionais: O reaproveitamento de
alimentos é sempre uma excelente ideia. Não
jogue fora nenhum alimento antes de se certificar que
ele pode ser utilizado em uma outra receita. Além de
fazer bem para a saúde e o meio ambiente, essa é uma
prática que faz bem para o bolso..
Histórias & Receitas 2015

Coloque os pães para amolecer no leite, por meia hora.
À parte, bata no liquidificador os ovos com o açúcar. Em
seguida, acrescente o restante dos ingredientes. Unte uma
forma redonda com margarina e açúcar. Asse em fogo baixo.
Obs: a massa fica líquida.
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Torta Colorida de Legumes

Pão da Família Bonifácio

Aluna: Ana Kelli S. Vanderlei
Vice-Diretora: Izabel Luiza

Aluno: Vinicius Bonifácio de David
Professora: Ângela Maria de Souza

Escola Estadual Esperança de Oliveira Saavedra
Mauá

Escola Estadual João Ricardo Borges de Lima
Mauá

Eu não gostava de comer legumes. Um dia, minha mãe pediu que eu a ajudasse a fazer uma torta
colorida. Eu cortei a cenoura, a abobrinha e a cebola. Minha mãe colocou no liquidificador os
ingredientes, bateu e a massa ficou bonita. Depois, ela colocou os legumes picados na massa e ficou
tão linda que dava água na boca. Agora, toda vez que a mamãe vai fazer essa receita, eu ajudo. É
muito gostoso fazer e comer.

Esta receita faz parte da minha família há quatro gerações. Na época da minha tataravó,
esse pão era feito para o consumo da família. Minha avó aprendeu e faz até os dias de hoje.
Fazemos a receita tanto para consumo próprio, quanto para vender.

INGREDIENTES
Massa:
2 pães amanhecidos
4 ovos
2 xícaras (chá) de leite
Sal a gosto
Salsa picada

INGREDIENTES

Recheio:
½ lata de milho
½ lata de ervilha
1 cebola em cubos
2 cenouras em cubos
1 abobrinha em cubos
2 tomates em cubos
2 dentes de alho
Azeitona a gosto
Uma pitada de orégano

1kg de farinha de trigo
2 ovos
1 colher (sopa ) de sal
2 colheres (sopa) de açúcar
1 xícara (chá) de óleo
3 xícaras (chá) de água morna
45g de fermento biológico

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Deixe o forno aquecendo em fogo médio. Misture todos os
ingredientes do recheio em uma travessa, adicione o azeite,
a salsa e sal a gosto. Mexa bem para pegar o tempero. Bata
todos os ingredientes da massa no liquidificador. Numa
forma untada e enfarinhada, coloque metade da massa, o
recheio já temperado e por fim, o restante da massa para
cobrir o recheio. Leve ao forno preaquecido até dourar.
Espere esfriar e sirva.

Dicas Nutricionais: Os legumes fornecem
vitaminas A, C e do complexo B, e minerais
como cálcio, ferro, potássio e magnésio, além de fibras
solúveis e insolúveis. De forma geral, todos os legumes
possuem poucas calorias. Devido às fibras presentes,
os legumes ajudam no trânsito intestinal, e por conter
compostos funcionais, ajudam a prevenir doenças e a
combater o envelhecimento.

Histórias & Receitas 2015
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Dicas Nutricionais: Se puder, opte sempre pela
farinha de trigo integral ao invés da branca.
Ambas são excelentes fontes de selênio, mas a integral
é também uma ótima fonte de vitaminas B, de fibras e
ainda contém excelentes teores de manganês.

Histórias & Receitas 2015

Coloque a farinha de trigo em um recipiente grande e reserve.
Bata os ingredientes restantes no liquidificador e despeje
sobre a farinha, sovando a massa. Divida a massa em 4
partes. Modele os pães e coloque em uma assadeira. Cubra
com um pano e deixe crescer por 40 minutos, ou até dobrar
de volume. Leve ao forno preaquecido por 30 minutos, ou
até dourar.
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Pudim com Limão e Morango

Bolo de Banana e Linhaça

Aluna: Maria Vandhinis Martins
Professora: Nilza Vice-diretora: Ione Ribeiro

Alunos: Guilherme Ribeiro de Queiroz e Geovana Ribeiro de Queiroz
Vice-Diretora: Marlene Mendes dos Santos Fonseca Universitárias: Caroline, Suellen e Marcela

Escola Estadual Mahatma Ghandi
Mauá

Escola Estadual Maria Aparecida Damo Ferreira
Mauá

Um dia, fui até a casa da minha avó e ela disse que iria fazer um suco de morango. Pediu para que eu
fosse atrás da sua casa apanhar alguns morangos. Quando cheguei com os morangos, minha mãe
pediu para que eu fosse para casa tomar banho. Voltei novamente à casa de minha avó e quando
entrei na cozinha, percebi que ela havia feito um pudim de morango. Fiquei super feliz, pois minha
avó disse que era uma surpresa para comemorar meu aniversário de 5 anos. Com muita felicidade,
comemos aquele pudim feito com tanto carinho. Antes da minha avó morrer, ela me deixou uma
lembrança dentro de uma caixinha: esta receita de pudim de morango. Esta lembrança vai ficar
comigo e quando eu for adulta, vou contar esta história para meus filhos, netos e bisnetos, para que
eles saibam o quanto eu a amava e o quanto ela era importante para mim.

Este bolo é uma opção perfeita para matar a fome. Uma fatia dele sustenta por horas!

INGREDIENTES
3 ovos
1 xícara de açúcar demerara ou mascavo
½ xícara de farinha de arroz
1 xícara de farinha de linhaça dourada
2 xícaras de farelo de aveia
8 bananas
2 colheres (sopa) de óleo de coco ou manteiga derretida
1 copo de iogurte integral
1 colher (sopa) de fermento
1 colher (chá) de canela em pó

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado light
1 e ½ xícara (chá) de leite
4 ovos
1 colher (chá) de raspas de limão
Margarina para untar a forma
Calda:
1 xícara (chá) de morangos cortados ao meio
2 colheres (sopa) de açúcar
Morangos para decorar

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Para o pudim, bata todos os ingredientes rapidamente,
sem deixar espumar. Despeje em uma forma com cone
central (19cm x 6cm), untada com manteiga. Asse em
forno moderado preaquecido (180ºC) em banho-maria,
por cerca de 1 hora ou até que, ao espetar o pudim com
um palito, este saia limpo. Desenforme gelado. Para a
calda, bata o morango com o açúcar até obter uma calda
homogênea e leve à geladeira por uma hora. Decore o pudim
com morangos e sirva-o com a calda.

Dicas Nutricionais: Os lactobacilos do leite
fermentado são bactérias. Só que, no entanto,
são bactérias do bem. Elas agem no intestino e são
responsáveis pelo bom processamento de toda nossa
alimentação.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta de
alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e sais
minerais, principalmente potássio e vitaminas A, B1, B2 e
C. A farinha de linhaça dourada, por sua vez, não contém
glúten e possui um valor energético de 67kcal por porção
de 15g, além de ser uma ótima fonte de proteínas e ferro.
Histórias & Receitas 2015

Disponha os ingredientes secos em uma tigela grande.
Bata no liquidificador os ovos com o óleo, o iogurte e 3
bananas. Corte as outras 5 bananas em fatias, no sentido
do comprimento. Misture a parte líquida com os secos, até
ficar bem misturadinho. Em uma fôrma de 22cm, untada
e enfarinhada, faça camadas de massa intercalando com
camadas de banana, reservando algumas para a cobertura.
Finalize a última camada com bananas e polvilhe canela.
Leve ao forno preaquecido a 180ºC, até passar no teste
do palito. Tempo de preparo: 40 minutos. Rendimento: 20
porções
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Bolo da Vovó

Bolo de Banana

Aluno: Guilherme Guimarães
Vice-Diretora: Cristiani G. Serato

Aluna: Jéssica Alves
Vice- Diretor: Adalberto Silva

Escola Estadual Mercedes Valentina Giannocário
Mauá

Escola Estadual Poetisa Cora Coralina
Mauá

Feche os olhos e pense um segundinho no que significa “avó” pra você. Pelo menos pra mim, vem um sentimento
enorme de carinho, aconchego, casa com cheirinho de comida saída do forno, mimos. Todo aquele sentimento
quente, que preenche o peito, que te protege! Eu não tenho exemplo de avó que é aquela pessoa velhinha, de
cabelinhos brancos, que anda encurvadinha. A minha era assim, mas doce, meiga e com mãos maravilhosas
para a cozinha. E assim, como em muitas outras famílias, tem aquela receitinha marca registrada da avó. A
minha, entre outras receitas, é a do bolo de fubá. Com ele, vem toda a lembrança de férias no interior, vem
toda uma história de família e todo o carinho da minha avó. Juro, já tentei fazer várias vezes e te digo: não fica
igual ao da minha avó e acredito que nunca vai ficar. Mas, quando bate aquela saudade, aquela necessidade de
aconchego, vale a pena fazer. E toda vez que alguém faz, eu digo: mas o que minha avó faz... é muito melhor!

Essa é uma receita muito saudável e também muito saborosa que faz parte da minha
infância. Este bolo era feito por minha bisavó, que passou para a minha avó, que faz até hoje
com muito carinho. O cheirinho do bolo assando perfuma toda a casa e faz com que todos
aguardem ansiosos para saboreá-lo. Uma forma tão simples, mas prazerosa, de reunir toda
a família para viver deliciosos momentos de alegria.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

3 ovos inteiros
½ kg de açúcar
2 xícaras de fubá
3 colheres (sopa) rasas de trigo
½ copo de óleo
1 copo de leite
1 colher de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador. Unte uma forma com manteiga
e farinha e coloque para assar por aproximadamente 40
minutos.

4 bananas bem maduras
4 ovos
100ml de azeite
2 xícaras de aveia
1 xícara de passas
2 colheres (chá) de fermento
2 colheres (sopa) de mel
Dicas Nutricionais: O fubá deve ser
consumido com moderação, já que é um
alimento altamente calórico e rico em carboidratos, que
vai propiciar o ganho de peso quando consumido em
excesso.

Histórias & Receitas 2015
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Dicas Nutricionais: Banana é uma fruta de
alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e sais
minerais, principalmente potássio e vitaminas A, B1, B2 e C.

Histórias & Receitas 2015

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador e leve ao forno por 30 minutos.
Caso goste, pode acrescentar nozes.
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Bolo de Cenoura

Bolinho de Arroz Assado

Alunos: Daniel e Amanda
Professor: Gerson Luiz Daneluci Universitárias: Nathalia Reches Trindade e Lisandra Pina Gomes

Aluna: Kaylane Rocha de Brito
Professora: Sandra Maria Prado Melo Vice-Diretora: Maria Rita E. dos Santos

Escola Estadual Professora Alziro Barbosa Nascimento
Mauá

Escola Estadual Professor Francisco Lourenço de Melo
Mauá

Nossa receita de família foi enviada pelos nossos alunos Daniel, que tem 4 anos, e sua irmã
Amanda. Trata-se de um bolo de cenoura que, segundo eles, a mãe faz nos dias frios.

Minha avó fazia bolinho de arroz frito como mistura e minha mãe aprendeu com ela. Agora,
a mamãe faz o bolinho de arroz assado para mim e meus irmãos, porque é mais saudável.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

2 xícaras de arroz
1 colher de cebola picada
1 dente de alho
2 colheres de salsinha picada
2 ovos
1 xícara de farinha de trigo
½ xícara (chá) de farelo de trigo
½ xícara de água ou leite
1 colher (chá) de fermento químico
1 pitada de sal

3 cenouras médias
3 ovos
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo peneirada

MODO DE PREPARO
No liquidificador, coloque os ovos, o óleo, as cenouras
e bata por 3 minutos, até sumir o cheiro dos ovos. Em
uma vasilha separada, coloque os ingredientes secos,
misture os dois e mexa bem. Leve ao forno micro-ondas por
aproximadamente 40 minutos. Depois, é só desenformar e
se deliciar com um bolo quentinho.

Dicas Nutricionais: A cenoura possui alto
valor nutritivo e é uma das melhores fontes de
vitamina A. Contém também carboidratos, cálcio, sódio,
vitaminas B1, B2, C, potássio e o betacaroteno, bom para a
pele e para manter a saúde dos olhos. Por ser uma ótima
fonte de vitamina A, a cenoura reduz o risco de câncer e
retarda o envelhecimento.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Prefira sempre o alimento
assado ao frito. Quando frito, o alimento
tem quase 3 vezes mais calorias do que quando ele é
cozido ou assado. Além disso, o óleo passa por diversas
transformações, devido à elevação da sua temperatura.
A alta temperatura da fritura libera uma fumaça que
acrescenta substâncias tóxicas aos alimentos.
Histórias & Receitas 2015

MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes e forme os bolinhos. Asse em
forno médio por mais ou menos 30 minutos.
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Bolinho de Trigo

Geleia de Casca de Banana

Aluna: Maria Eduarda Valverde Silva
Professora: Noemi Fernandes de Selli

Comunidade:

Escola Estadual Professor Luis Washington Vita
Mauá

llza Marques Felizardo Peixoto

Professora: Nilva M.F.Peixoto

Escola Estadual Professora Marisa Afonso Salero
Mauá

A vida era muito difícil para a minha família. Minha mãe trabalhava como diarista e havia dias em que ela
fazia duas faxinas em lugares diferentes. Ela era praticamente sozinha para tudo, meu pai não colaborava. Com
sete crianças, morando em dois cômodos, tinha dia que tinha o arroz e não tinha o feijão e assim por diante.
Não era fácil. Hoje, algumas crianças tem o suficiente e reclamam. Somos em cinco meninas e dois meninos.
Nunca tive uma boneca, minhas brincadeiras eram bolo de barro e boneca feita com minha blusa. Minha mãe
trabalhava tanto que a minha irmã caçula chama minha irmã mais velha de mãe, pois minha mãe saia para
trabalhar muito cedo e voltava muito tarde. Quando a minha irmã caçula via minha mãe nos domingos, dizia:
‘Olha, mamãe, a vovó está em casa’. Sim, por mais que diséssemos que ela não era a vovó, ela não entendia. Então,
com todas estas dificuldades, certo dia não tinha nada para tomar café, pão em casa era difícil, pois minha
mãe ganhava alguns tickets do governo e para consegui-los, precisávamos ir muito cedo ficar na fila. Com estes
tickets, ela comprava leite, arroz e o que conseguia, mas sempre faltava. Certo dia, não tinha nada para comer,
apenas um ovo e açúcar. Resolvemos pedir para a vizinha um pouco de farinha de trigo e fizemos esta receita de
bolinho de trigo. Hoje, adicionamos leite e colocamos mais ingredientes.

Essa receita foi feita pela primeira vez na cidade de Olímpia, pela avó Ana. Eles eram muito
pobres e lá, tudo se aproveitava. Como não havia dinheiro para comprar doce, ela resolveu
fazer doce de casca de banana. E com isso, conhecemos a geleia de casca de banana.

INGREDIENTES
½ xícara de água
1 xícara de farinha
1 ovo
4 colheres de açúcar

INGREDIENTES
6 cascas de banana
6 cravos da Índia
1 copo americano de açúcar

MODO DE PREPARO
Mexa todos os ingredientes até a massa ficar homogênea.
Leve à frigideira com um fio de óleo ou uma colher de
margarina. Espalhe a massa e, quando ficar douradinha
de um lado, vire para assar o outro e já está pronto.
Obs: Nesta receita, depois de tempos, aqui em casa eu
acrescento frutas: banana picadinha, manga, a fruta que
desejar. Também acrescento uma colher de fermento em
pó e canela. Fica muito bom!
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MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Se puder, opte sempre
pela farinha de trigo integral ao invés da
branca. Ambas são excelentes fontes de selênio, mas a
integral é também uma ótima fonte de vitaminas B, de
fibras e ainda contém excelentes teores de manganês.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O reaproveitamento de
alimentos é sempre uma excelente ideia. Não
jogue fora nenhum alimento antes de se certificar que
ele pode ser utilizado em uma outra receita. Além de
fazer bem para a saúde e o meio ambiente, essa é uma
prática que faz bem para o bolso.
Histórias & Receitas 2015

Ferva as cascas, trocando a água 3 vezes. Depois,
coloque tudo no liquidificador e bata até formar um creme
homogêneo. Leve ao fogo até dar o ponto da geleia. Depois
de desligar o fogo, coloque em um pote e sirva gelada, com
torradas ou biscoito salgado.
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Pão Doce Enrolado

Baguete de Frios

Comunidade: Dilce Agostinho Martins
Professor: Flavio Bezerra de Carvalho

Voluntária: Eva dos Santos Carneiro
Vice-Diretora: Gileusa Maria Lima

Escola Estadual Professora Sada Umeizawa
Mauá

Escola Estadual Professora Shisuko Ioshida Niwa
Mauá

Coisa muito boa é saber fazer algo com sabor. Esse pão é feito na família há mais de sessenta
anos, passando de avó para filhas e netas. Todas as vezes que ele é feito, várias lembranças
vêm e um bom papo acontece. Ao levá-lo à boca, se você conseguir, poderá cantar: “delícia,
delícia, delícia.”

Desde menina, sempre gostei de cozinhar. Tenho isso como um dom dado por Deus. Sou apaixonada
pela arte de cozinhar e adoro fazer agrados a meus amigos de trabalho. Num certo domingo, resolvi
fazer uma esfiha de carne para levar para uma colega de trabalho que, há dias, vinha me pedindo.
Mas quando abri a geladeira, notei que não tinha a carne moída para a receita. Assim, resolvi usar os
frios que tinha para fazer um pão recheado,
surgindo a receita apelidada por todos de
‘Baguete de frios da Dona Eva’.

INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de fermento de pão fresco
1 colher (sopa) de açúcar
3 ovos inteiros
½ xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de leite morno
5 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 pitadinha de sal

INGREDIENTES
Massa:
5 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 gemas de ovos
1 colher (sopa) de açúcar
50g de fermento para pão
1 copo(americano) de leite morno

Recheio:
Opções:
Presunto ou peito de peru com muçarela
Requeijão
Orégano

Recheio:
1 pacote de coco (100g)
1 copo ( americano ) de açúcar
1 colherzinha de baunilha
1 colherzinha de canela em pó
100g (pacote) de margarina

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Em uma vasilha, coloque a colher de açúcar com o fermento
e o leite morno. Depois, adicione a farinha e as gemas
e amasse com as mãos. Deixe descansar até a massa
crescer um pouco. Depois, abra com o rolo e esparrame
o recheio em cima da massa aberta. Enrole como um
rocambole e corte em pedaços de 2 ou 3 centímetros de
largura. Leve para assar. Para o recheio, é só fazer uma
farofa. Use a criatividade.

Dicas Nutricionais: Tanto a farinha de trigo
branca quanto a integral são excelentes fontes
de selênio e a integral contém excelentes teores de
manganês. Se puder, opte sempre pela farinha de trigo
integral, que além de tudo é também uma ótima fonte de
vitaminas B e de fibras.
Histórias & Receitas 2015
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Dicas Nutricionais: Os produtos à base de peru
e chester apresentam baixo teor de gordura
e são boas fontes de proteínas. Mas, em geral, todos os
frios embutidos são ricos em sal e devem ser evitados por
hipertensos e pessoas com tendência a reter líquidos.

Histórias & Receitas 2015

Misture o fermento com o açúcar até dissolver por
completo. Adicione o leite morno, os ovos, a banha derretida
e o óleo. Misture até obter uma mistura liquida e homogênea.
Acrescente a farinha aos poucos, até desgrudar do fundo
da vasilha. Use mais farinha se precisar e sove a massa
até ficar fofa e desgrudar das mãos. Descanse a massa
por aproximadamente 30 minutos para crescer. Em uma
mesa polvilhada com farinha de trigo, abra a massa com a
ajuda de um rolo e cubra-a com requeijão. Coloque o recheio
(frios de sua preferência) nas pontas e enrole a massa como
rocambole.Pincele a massa com gema de ovo e coloque no
forno para assar por aproximadamente 30 minutos.

354 Mauá

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Bolinho de Nó

Bolo Rosa

Aluna: Marília de Araújo Amaral
Professora: Andrea da Silva Pantoja

Aluna: Rayssa Alves Lisboa
Professora: Valéria Henllembart Vice-Diretora: Maria Aparecida Martins de Almeida

Escola Estadual Santinho Carnavale
Mauá

Escola Estadual Vereadora Léa Aparecida de Oliveira
Mauá

Minha avó, Clementina, estava com vontade de comer bolinho de nó e procurou uma receita
na internet. Achou, copiou em seu caderno de receitas e aprendeu como fazer. Mas ela
faleceu e o caderno de receitas ficou com minha tia Rosana. Ela sempre faz o bolinho.

A mamãe sempre faz essa receita quando pedimos. Nós gostamos porque é um bolo saboroso
e também porque ele fica cor-de-rosa, que é a minha cor preferida.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

6 ovos
1 copo de leite morno
8 colheres de açúcar
Óleo
50g de fermento para pão
1 pitada de sal
Farinha de trigo até dar o ponto

2 beterrabas de tamanho médio
2 colheres (sopa) de margarina
2 e ½ colheres (sopa) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 e ½ xícara de suco de laranja
½ xícara da água em que cozinhou a beterraba
3 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 colheres (sopa) de farinha de rosca
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Junte todos os ingredientes, amasse bem e deixe
descansar por uma hora. Depois, faça as bolinhas em forma
de nó, frite em óleo quente, escorra bem o óleo e passe em
calda. Em seguida, tire da calda e coloque em uma vasilha.
Polvilhe com coco ralado.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A receita ficará mais
saudável se o leite comum for trocado por
leite desnatado, a farinha de trigo branca por integral, e o
açúcar branco por açúcar mascavo.
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Dicas Nutricionais: A beterraba é um vegetal
de baixo teor calórico. Ela fornece 40 calorias
por 100 g do seu consumo, além de antioxidantes e
vários minerais como ferro, sódio, potássio e magnésio. É
excelente fonte de fibra dietética, que ajuda na digestão.

Histórias & Receitas 2015

Lave bem as beterrabas e cozinhe-as. Escorra a água,
reservando ½ copo da água. Corte-as em pedacinhos e
bata no liquidificador com ½ copo da água reservada, ½
copo de suco de laranja, sal e reserve. Bata as claras em
neve e reserve. Bata as gemas com o açúcar, a margarina
e aos poucos, acrescente a farinha de rosca e a farinha
de trigo. Adicione a mistura do liquidificador, até misturar
bem. Acrescente o fermento em pó dissolvido nas claras
em neve. Unte uma forma e leve ao forno com temperatura
de 180ºC. Após assado, jogue por cima 1 xícara de suco
de laranja. Sirva ao esfriar.
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Bolo de Pão com Legumes

Salada de Frutas

Aluna: Jaciara Araújo Silva
Professor: Demetrius Lucio Souza Bonfim Vice-Diretora: Benedita Izabel da Silva Sponton

Aluno: Wesley Campos Mata
Professor: Camilo Roberto da Silva

Escola Estadual Vila Magini II
Mauá

Escola Estadual Professor Carlos Roberto Guariento
Rio Grande da Serra

Todos gostam de comer algo diferente no final de semana. Mas por sermos pobres, não temos condições
de comprar uma pizza. Então, a minha avó sempre inventava um doce ou salgado para fazer. Um belo dia,
disse que iria fazer um pão muito gostoso. Pegou tudo o que tinha e começou a misturar os ingredientes.
Quando fomos comer, falamos para ela que ficou uma delícia. Até hoje ela faz essa receita e já passou
para algumas amigas. De tanto vê-la fazer, eu
aprendi e sempre faço. Além de rápida e prática,
é uma receita muito gostosa e nutritiva.

Minha avó era cozinheira em uma empresa, na qual aprendeu a fazer essa receita. Ela servia
essa sobremesa no almoço, para os funcionários. Segundo minha mãe, nos finais de semana
minha avó quase sempre também fazia essa sobremesa no almoço, para os filhos dela. Com
o tempo, os filhos de minha avó constituíram família e passaram a fazer essa mesma receita
para seus filhos. Acredito que também passará para as próximas gerações da nossa família.

INGREDIENTES
1kg de pão picado
1 litro de leite
Sal a gosto
5 ovos
3 colheres (sopa) de maisena
1 cebola
Salsa picada
3 colheres (sopa) de margarina
Legumes e talos variados, picados

INGREDIENTES
6 laranjas
5 maçãs grandes
6 bananas nanicas
1 ou 2 mamões (dependendo do tamanho)
1 abacaxi
3 mangas grandes
Açúcar ou mel a gosto (opcional)

MODO DE PREPARO
Amoleça o pão no leite, tempere com sal e pimenta,
acrescente salsinha picada, cebola ralada, margarina,
legumes e talos picados, gemas e maisena. Misture bem e
por fim, acrescente claras em neve, coloque em uma forma
untada e leve para assar em forno preaquecido por cerca
de 20 minutos.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Por ser um bolo de
legumes, contém vários nutrientes, vitaminas
A, C, E, potássio, fósforo, cálcio, sódio, ferro, iodo e magnésio.
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Dicas Nutricionais: As frutas brancas, como
a banana e a maçã, tem a flavina como
substância ativa. Ela atua no metabolismo das proteínas
e ajuda na manutenção de ossos e dentes. As frutas
amarelas/alaranjadas, como o abacaxi, a laranja e o
mamão, tem como substância ativa o betacaroteno.
Histórias & Receitas 2015

Descasque todas as frutas, tire os caroços ou sementes,
corte em cubos pequenos e reserve em uma vasilha.
Esprema 3 laranjas e jogue o suco de laranja por cima das
frutas que foram reservadas e misture bem. Acrescente o
açúcar ou o mel a gosto (opcional).
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Bolo de Chocolate
Aluna: Evelyn Janine Dias de Carvalho
Professora: Adriana Aparecida R. Alves Vice-Diretora: Maria Fátima Almeida

Escola Estadual Sebastião Vayego de Carvalho
Rio Grande da Serra
Todos aqui em casa gostam de bolo de chocolate, mas eu só sabia fazer de massa pronta, que
não tem o mesmo sabor. Até que uma amiga me mostrou como fazer e preparamos aqui em
casa. Foi o maior sucesso.

INGREDIENTES
1 caixa de chocolate em pó
3 xícaras de farinha de trigo
2 ovos
1 colher de margarina
2 xícaras de açúcar
1 xícara de leite
Recheio:
1 lata de leite condensado light
1 pacote de coco ralado
1 colher de manteiga

MODO DE PREPARO
Misture tudo em uma tigela e bata por 5 minutos. Despeje
essa mistura em uma forma untada. Coloque no forno
preaquecido por cerca de 45 minutos. Para o recheio, mexa
na panela todos os ingredientes, até que desgrude do
fundo. Depois de pronto, corte o bolo no meio e coloque o
recheio.

Dicas Nutricionais: O chocolate possui grande
valor energético e uma boa quantidade de
minerais como cálcio, fósforo, potássio e sódio. Mas é
bastante calórico e deve ser consumido com moderação.

Histórias & Receitas 2015
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Polenta com Queijo
Aluno: Luís Eduardo Pereira de Lira
Professoras: Antonia Vieira Costa Guidorizzi e Ivana Maria dos Santos

Escola Estadual Kosuke Endo
Cuiabá Paulista

Essa receita era da minha bisavó e foi passando de geração em geração. Minha mãe faz
porque ela é muito nutritiva e saborosa.

INGREDIENTES
62 colheres (sopa) de azeite ou óleo
Cebola picada
1 litro de água
3 xícaras de chá de fubá
2 tabletes de caldo de galinha
3 colheres de sopa de queijo ralado
Cebolinha a gosto
Salsinha a gosto

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O fubá é muito bom no
combate à anemia. Deve ser consumido por
mulheres grávidas, por ser fonte de ácido fólico, que é
importante na formação do bebê. Não tem colesterol,
ajuda convalescentes a recuperarem peso e é também
uma fonte interessante de fibras.
Histórias & Receitas 2015

Em uma panela, coloque para ferver 1 litro de água com
azeite e o caldo de galinha. Dissolva o fubá em água
suficiente para não empelotar. Em fogo baixo, acrescente o
caldo de galinha, mexendo bem com o auxílio de uma colher
de pau e cozinhe até desprender da panela. Numa travessa,
coloque a polenta e polvilhe o queijo parmesão ralado. Sirva
quente.
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Bolo de Laranja

Bolo de Chocolate

Aluna: Larissa Moreira
Vice-Diretora: Kellen Cris do Nascimento Lescovar

Aluna: Maria da Silva Lima
Professora: Jeane Cristine Tejero Simões de Souza Vice-Diretora: Maria Vilma Brito

Escola Estadual Doutor Moacyr Teixeira
Estrela do Norte

Escola Estadual Maria Antônia Zangarini Ferreira
Euclides da Cunha Paulista

Desde criança aprendi a gostar do bolo de laranja feito pela minha mãe. Cresci vendo-a fazer este
bolo e assim, aprendi a fazê-lo também, pois o café da tarde ficava mais gostoso com ele à mesa.
Hoje, costumo fazer o bolo e já ensino meu filho a gostar, porque sempre ouvia minha mãe dizer
que é nutritivo e faz bem à saúde. Quero que meu filho seja consciente desde cedo e cresça com
uma alimentação saudável, garantindo
assim uma melhor qualidade de vida.

No Dia das Mães da minha família, é
tradição que os homens façam a comida.
Então, meu pai preparou este bolo
delicioso. Fez o maior sucesso.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

4 ovos
Suco de 2 laranjas
1 xícara (chá) de óleo
2 xícaras de farinha de trigo bem cheias
2 xícaras de açúcar
1 colher (sopa) de raspas de laranja
1 colher de fermento em pó

Massa:
2 xícaras (chá) de açúcar
4 ovos
¾ de xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de chocolate em pó
2 xícaras (chá) de farinha de trigo tradicional tipo 1
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
1 xícara (chá) de água em temperatura ambiente

MODO DE PREPARO

Cobertura:
1 colher (sopa) de margarina
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
Coco ralado a gosto
1 caixinha de creme de leite

Bata no liquidificador os ovos, o suco da laranja e o óleo.
Em seguida, aos poucos, acrescente os ingredientes
secos (farinha de trigo e açúcar) e misture bem. Por último,
adicione o fermento em pó. Mexa bem até ficar uma mistura
homogênea, unte uma forma e leve para assar em forno
preaquecido. Sirva com amor e carinho à toda a família.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A casca da laranja é rica
em limonóides e a laranja é fonte de vitamina C.
Ambas possuem antioxidantes que ajudam a neutralizar
os radicais livres, que são moléculas perigosas à saúde.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Como é um bolo que leva
uma grande quantidade de margarina, não
podemos comer exageradamente.

Histórias & Receitas 2015

Em um recipiente, misture o açúcar, os ovos, o óleo, o
chocolate e a farinha de trigo com o fermento. Misture bem
com uma colher de pau, até ficar bem homogêneo. Junte a
água e mexa bem. Despeje a massa em uma forma retangular
média, untada. Asse em forno médio (180ºC) preaquecido,
por cerca de 45 minutos ou até que, ao espetar um palito no
centro da massa, este saia limpo. Para a cobertura, misture
todos os ingredientes e mexa bem, até ficar uma mistura
homogênea. Despeje sobre o bolo pronto.
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Salada de Festa

Baião de Dois

Voluntária: Adriana Mussi Jorge dos Santos
Vice-Diretora: Maria Cleuza Mussi Jorge Calegari

Aluna: Ana Clara Guimarães Carvalho
Professora: Jeane Aparecida Purcino

Escola Estadual Arthur Ribeiro
Mirante do Paranapanema

Escola Estadual Assentamento Santa Clara
Mirante do Paranapanema

INGREDIENTES
2 cenouras médias
1 cebola média
2 tomates médios sem sementes
1 pimentão verde grande
1 pimentão vermelho grande
1 porção pequena de vagem miúda e verde
1 maçã vermelha grande
1 prato grande de repolho branco
1 prato médio de repolho roxo
5 colheres (sopa) de uvas passas
5 colheres (sopa) de frutas cristalizadas
5 garrafinhas de água mineral com gás

Essa receita é feita em eventos importantes
que reúnem a minha família para grandes
comemorações, tais como Natal, festas de
aniversário e Ano Novo. É só falar de se
reunirem que todos já cobram a elaboração
da salada. A apreciação da receita pelos
familiares faz com que nossos laços de união
sejam reforçados.

Minha mãe conta que morávamos em um sitio e na cozinha havia um fogão a lenha onde
ela preparava receitas caseiras, usando ingredientes que eram plantados na nossa horta
familiar. Eu tinha cinco anos e adorava o Baião de Dois que ela preparava. Às vezes, íamos
para a roça colher o feijão verde para fazer o prato.

Molho:
3 copos de iogurte desnatado ou de coalhada caseira
2 colheres (sopa) de gengibre picadinho
3 colheres (sopa) de salsinha picada
3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
2 colheres de hortelã picada
1 xícara de azeite de oliva
Sal a gosto

INGREDIENTES
1 kg de feijão verde
300g de arroz
300g de carne seca
2 cabeças de alho
100ml de banha de porco
2 cebolas picadas
1 maço de cheiro verde, coentro e cebolinha
1 copo americano de suco de limão
1 colher (sopa) de cominho, açafrão e
pimenta calabresa misturados
Sal a gosto

Acompanhamento
Lombinho defumado picado em tiras fininhas
3 pães amanhecidos, triturados e refogados em 3
colheres de manteiga e orégano a gosto

MODO DE PREPARO
Corte em tiras fininhas as cebolas, as cenouras, o repolho branco,
os pimentões e as vagens. Coloque-os em uma vasilha funda e regue
com a água mineral com gás, até cobri-los. Em outra vasilha menor,
coloque o repolho roxo e cubra-o com a água mineral com gás. Leve
as 2 vasilhas para a geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte,
escorra todos os ingredientes no escorredor de macarrão,
coloque-os numa vasilha grande, acrescente os tomates, a maçã
(que deve estar na calda de limão e escorrida), as uvas passas, as
frutas cristalizadas e o lombinho defumado. Reserve na geladeira.
No liquidificador, coloque o iogurte, a salsinha, a cebolinha, o
hortelã, o gengibre e o sal. Ligue o liquidificador e aos poucos, vá
acrescentando o azeite – quanto mais azeite, mais consistente
o molho. Reserve na geladeira. Esmigalhe os pães com as mãos e
frite-os na manteiga com o orégano. Para servir, arrume todos
os ingredientes em um refratário, o molho, em outro refratário e o
acompanhamento, em travessa à parte.
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MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: As saladas são ricas em
vitaminas e sais minerais. E a função da água
mineral com gás é favorecer a hidratação das verduras e
legumes, sem perder sua crocância e sabor. Além disso,
ela potencializa vários elementos saudáveis contidos
nos minerais.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O feijão verde proporciona
um grande impulso para o seu sistema
imunológico e contribui para a eliminação de radicais
livres. Esses grãos deliciosos e crocantes são baixos em
calorias e gordura e não contêm colesterol.

Histórias & Receitas 2015

Cozinhe o feijão verde ‘al dente’, escorra e reserve. Em uma
panela grande, refogue o alho e a cebola, coloque em seguida
a misturinha de açafrão, pimenta calabresa e cominho. Corte
a carne seca em tiras e escalde. Em seguida frite e tempere
usando limão e sal a gosto. Frite separadamente os outros
ingredientes. Depois, em uma panela grande, coloque o feijão
já temperado, o arroz já cozido, todas as frituras e misture
tudo com cuidado. Em seguida, acrescente o cheiro verde. O
prato pronto rende 6 porções.
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Bolo de Morango

Arroz Colorido

Aluna: Ediléia Souza de Oliveira
Vice-Diretora: Claudia Regina Reis Silva

Aluna: Vitória Ferreira Xavier Lima
Vice-Diretora: Rosângela Aparecida Bento da Silva Costa

Escola Estadual Fazenda São Bento
Mirante do Paranapanema

Escola Estadual José Quirino Cavalcante
Mirante do Paranapanema

Esta é a receita da minha vida, porque foi o meu primeiro bolo de aniversário. Contém,
principalmente, o segredo da mamãe e o toque especial da vovó. Eu amo quando ela
acrescenta o leite condensado na receita, então, fica a dica. Falo dessa receita com carinho
por contar um pouquinho da minha história. Não é só uma receita de coração, é uma das
melhores lembranças que eu tenho e vivencio até hoje.

Essa receitinha eu aprendi quando estudava no 5º ano e participei de um curso de culinária
oferecido pelo SESI em minha escola. Eu e todos os amigos da sala aprendemos na cozinha
experimental a fazer esta receita. Tivemos a oportunidade de saborear e compreender o
quanto é saudável e nutritivo.

INGREDIENTES
½ xícara (chá) de arroz
½ xícara (chá) de arroz integral
2 colheres (sopa) de cebola picada
1 dente de alho picado
2 colheres (sopa) de óleo
1 xícara (chá) de cenoura picada
1 xícara (chá) de beterraba picada
1 xícara (chá ) de vagem picada
2 espigas de milho
2 colheres (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de cebola picada
1 dente de alho picado
1 tomate
300g de acém em cubos
1 xícara (chá) de água
Sal a gosto

INGREDIENTES
3 ovos
3 colheres de margarina sem sal
2 xícaras de farinha de trigo integral
½ xícara de farinha branca   
2 xícaras de leite quente
1 xícara de açúcar refinado
1 colher (sopa) de fermento em pó
50g de coco ralado desidratado e integral
Morangos a gosto

MODO DE PREPARO
Na batedeira, bata as claras até o ponto de neve.
Acrescente a gema e bata novamente. Coloque o açúcar,
a margarina e o segredo especial: uma pitada de sal.
Bata novamente e coloque o trigo, que é misturado
delicadamente com a colher e batido na batedeira por uns
15 minutos. Acrescente o coco ralado e alguns pedaços
de morangos picados em cubos e, por último, coloque
o fermento em pó. Depois, transfira para uma forma
untada com margarina e enfarinhada e leve ao fogo. A
cobertura pode ser feita com chantilly em pó e morangos
ou brigadeiro.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O morango possui
apenas 30Kcal a cada 100g, sendo assim ótimo
para a dieta. Possui minerais como cálcio, manganês,
magnésio, fósforo, ferro e zinco. É, também, uma
ótima fonte de vitamina C e riboflavina (vitamina B2),
nutriente que auxilia no metabolismo das gorduras,
açúcares e proteínas, sendo importante para a saúde
dos olhos, pele, boca e cabelos.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O arroz é rico em
carboidratos e tem baixo teor de gordura.
Quando associado a alguma leguminosa (feijão, lentilha,
grão de bico) torna-se uma boa fonte de proteína. O arroz
integral preserva camadas de farelo e tem um valor
nutricional maior. É mais rico em fibras, vitaminas do
complexo B e apresenta menor índice glicêmico.
Histórias & Receitas 2015

Em uma panela, cozinhe separadamente o arroz branco e o
arroz integral com a cebola, o alho e o óleo. Reserve. Cozinhe
a cenoura e a vagem no vapor ou na água. Reserve. Cozinhe
separadamente as espigas de milho e aproveite os grãos.
Aqueça o óleo, adicione a cebola, o alho e o tomate, cozinhe
a carne com a água até que fique bem macia e verifique o sal.
Reserve. Misture todos os ingredientes e sirva quente.
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Bolinho de Broto de Abóbora

Escabeche de Berinjela

Auno: Wesley Gabriel Couto
Vice-Diretora: Dinamar Gomes Oliveira

Comunidade: Maria Trindade Gonçalves
Professora: Carmelita das Dores de Oliveira

Escola Estadual Maria Aparecida de Azeredo Passos
Mirante do Paranapanema

Escola Estadual Professora Takako Suzuki
Narandiba

Esta receita foi passada por uma vizinha, D. Ana Maria, que aprendeu com sua mãe
nordestina.

Aprendi essa receita com minha mãe, que aprendeu com sua sogra quando morava numa
cidade no Estado de Minas Gerais. Moravam na zona rural e tinham uma horta onde
plantavam muitas hortaliças e legumes.
Dentre eles, os ingredientes dessa receita,
que era servida nas refeições e nos lanches.

INGREDIENTES
3 berinjelas
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
1 cebola grande
1 xícara de cheiro verde
1 xícara de azeitonas picadas
½ colher de sal
½ copo de azeite
½ copo de vinagre
1 limão
Tempero a gosto

INGREDIENTES
2 xícaras de broto de abóbora
2 ovos
2 xícaras de farinha de trigo
Meia cebola picada
Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Lave os brotos, dê uma leve ferventada, escorra e reserve.
Bata os ovos, misture a farinha, o sal e a cebola. Misture os
brotos e coloque uma colher de café de fermento. Misture
até ficar uma massa consistente, para pegar com a colher.
Frite em óleo bem quente, retire quando dourar e coloque
para escorrer em papel toalha.

Dicas Nutricionais: A abóbora é rica em
minerais, vitaminas e betacaroteno, o que
diminui o risco de câncer, derrame, catarata e doenças
cardíacas. As fibras e a água ajudam a eliminar gorduras e
a regular o intestino e as sementes são fonte de ferro, zinco,
fósforo, potássio e magnésio. Ótima fonte de vitamina B3,
estimula a formação do colágeno e revigora a pele.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A berinjela possui
vitaminas B, C e K. E também, cálcio, zinco,
ferro, potássio e magnésio. Além de ter baixa caloria,
previne o câncer e contém muitas fibras. Já o pimentão
amarelo, possui Vitamina B6, usada no tratamento da
depressão e para aliviar efeitos da TPM.
Histórias & Receitas 2015

Corte tudo em tiras finas. Deixe a berinjela em água e sal
por 20 minutos e depois, esprema com as mãos. Misture
tudo, menos o cheiro verde e a azeitona. Leve para assar por
aproximadamente 40 minutos, mexendo de vez em quando.
Retire do forno e junte o cheiro verde e a azeitona. Tempere
com o caldo do limão.
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Bolo de Cenoura

Lanchinho de Cenoura

ALUNO: Edson Fagundes Pereira
Vice-Diretora: Marli Viana da Silva

Comunidade: Rozelaine Fátima dos Santos
Vice-Diretora: Rita de Cássia Alves Villella

Escola Estadual Ribeirinhos
Rosana

Escola Estadual Deputado Felicio Tarabay
Tarabaí

Este bolo de cenoura é bem conhecido pela minha família, pois trata-se de uma tradição.
Minha família tem plantação de cenoura e, assim, em todas as tardes de domingo, é sagrado
fazer este bolo e servir para todos os presentes.

Sou gorda e tenho problemas nos rins. Desde pequena, minha mãe e minha avó procuravam
dar alimentos saudáveis para mim e meu irmão. Sempre moramos no sítio e temos horta.
Assim, comemos muitas coisas frescas, saudáveis e eu sempre estou inventando alguma coisa
para fazer e comer. Leio muito e soube
que cenoura faz bem para cálculos renais.
Como gosto muito de cenoura e gostei da
receita, resolvi participar.

INGREDIENTES
1 pão de forma sem casca
Creme de cenoura
3 cenouras medias
½ cebola
1/3 de xícara (chá) de azeite de oliva
1/3 de xícara (chá) de vinagre
Salsa
Cebolinha
1 folha de louro
Orégano
Sal e pimenta do reino

INGREDIENTES
4 ovos.
1 xícara (chá) de óleo
2 cenouras frescas (cerca de 300g) picadas
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Manteiga para untar

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Pré-aqueça o forno e enquanto isso, bata os ovos, o óleo
e a cenoura no liquidificador. Adicione o açúcar e bata
novamente. Despeje a mistura batida por cima e mexa
com uma colher. Passe a massa para uma forma untada e
enfarinhada e leve-a ao forno.

Dicas Nutricionais: Por ser uma ótima fonte
de vitamina A, a cenoura reduz o risco de
câncer e retarda o envelhecimento. Possui alto valor
nutritivo e é uma das melhores fontes de vitamina A.
Contém também carboidratos, cálcio, sódio, vitaminas
B1, B2, C, potássio e o betacaroteno, bom para a pele e
para manter a saúde dos olhos.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A cenoura é rica em vitamina
A, ajudando na recuperação de fraquezas como
anemia. É também boa para diabéticos, ajuda em prisões de
ventre e é dissolvente de cálculos renais. A cebola, por sua vez,
tem ação antibiótica e anti-inflamatória.

Histórias & Receitas 2015

Raspe as cenouras, lave-as e corte em pedaços. Coloque no
liquidificador todos os ingredientes do creme de cenoura
e bata muito bem. Faça lanchinhos passando o creme nas
fatias de pão.
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Chuchu com Ovos
Aluno: Douglas Donizeti Teodoro
Coordenadora: Flávia Morente Vice-Diretora: Regina Célia Antunes de Melo Almeida

Escola Estadual Angélica de Jesus Ferreira
Biritiba Mirim
Estava em viagem no interior de São Paulo e perto de um pequeno restaurante, senti um cheiro muito
agradável de comida. Entrei, sentei-me à mesa e pedi um prato comercial: bife acebolado com feijão e
arroz em vasilhames separados, e também uma porção de chuchu picado - eu não era muito apreciador
deste prato. Comecei a comer e o chuchu estava tão gostoso, que depois fui até a cozinheira e pedi para
que me desse a receita que, disse ela, era feita
pela sua avó.

INGREDIENTES
1kg de chuchu picado (de preferência, verde escuro)
1 cabeça de cebola média, picada
5 dentes grandes de alho – amassados ou picados
3 ovos
1 maço de coentro e cebolinha (cheiro verde)
1 colher (sopa) de óleo de soja

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O chuchu possui baixo
valor calórico e é rico em água. Não contém
colesterol e é uma rica fonte de fibra dietética, o que o
torna alimento indicado para quem quer perder peso.
Possui ainda vitaminas essenciais, como a vitamina C, a
tiamina, a riboflavina e a piridoxina e minerais como o
potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o zinco.
Histórias & Receitas 2015

Coloque uma panela com o óleo no fogo brando. Deixe
esquentar um pouco, adicione o alho e deixe dourar. Em
seguida, despeje o chuchu picado e comece a mexê-lo de um
lado para outro por aproximadamente 2 minutos. Depois,
coloque a cebola picada e continue mexendo. Frite os ovos
e quando a clara estiver embranquiçada, eles se tornaram
ovos mexidos.Misture ao chuchu em cozimento e mexa por
um minuto. Coloque o sal a gosto e o cheiro verde picado.
Misture tudo e sirva.
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Torta de Legumes com Atum

Bolo de Fubá

Aluna: Greyce Paiva de Souza
Professora: Elza de Melo Passos Vice-Diretora: Juliana Jungers

Aluno: Haziel Zacarias da Silva
Professora: Márcia Gomes da Silva

Escola Estadual Professor José Carlos Prestes
Biritiba Mirim

Escola Estadual Adelaide Maria de Barros
Mogi das Cruzes

Em um belo dia a minha mãe resolveu
me ensinar a fazer uma torta saudável.
Isso porque, além de ser uma receita fácil,
eu não tinha o hábito de comer legumes.
Mas depois dessa torta, digo agora: como
bastante legumes.
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Essa deliciosa receita é feita pela minha avó. Em todas as festividades - aniversário, Natal e
fins de ano -, ela não pode faltar na mesa, junto com os pães de mandioca, pudins e pastéis. A
receita tem o segredo especial que é uma pitada de amor e carinho. A minha bisavó sempre
ensinou vários tipos de receitas saborosas para a minha avó, tais como pães, pudins e mousses.
Até hoje, aos 90 anos, ela se lembra de
todas as receitas, cada detalhe, ela guarda
na memória e no coração.

INGREDIENTES
2 cenouras cruas picadas
2 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
3 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
1/2 xícara (chá) de amido de milho
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
Sal a gosto

INGREDIENTES
Massa:
1 copo americano de óleo
1 copo americano de açúcar
1 e ½ copo americano de fubá peneirado
1 copo americano de farinha de trigo (peneirada)
4 ovos inteiros (se forem grandes, podem ser 3)
1 vidro de leite de coco (200g), na falta deste, pode ser
leite comum
1 e ½ colher (sopa) de fermento em pó

Recheio:
1 cebola picada
½ xícara (chá) de azeitonas picadas
½ xícara de cheiro verde picado
2 latas de atum
2 tomates picados
Sal e orégano a gosto
1 lata de milho verde escorrido
1 lata de ervilha

Cobertura:
Coco ralado de saquinho (pode ser o fresco, que fica bem
melhor)
Leite de coco para molhar

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata os ingredientes da massa até ficar
homogêneo. Em uma tigela, misture os ingredientes do
recheio. Em uma forma de 20 x25 cm, coloque metade da
massa, depois o recheio e cubra com o restante da massa.
Leve ao forno preaquecido por 40 minutos ou até assar e
dourar levemente.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Os legumes fornecem
vitaminas A, C e do complexo B, e minerais
como cálcio, ferro, potássio e magnésio, além de fibras
solúveis e insolúveis. De forma geral, todos os legumes
possuem poucas calorias. Devido às fibras presentes,
os legumes ajudam no trânsito intestinal, e por conter
compostos funcionais, ajudam a prevenir doenças e a
combater o envelhecimento.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O fubá deve ser
consumido com moderação, já que é um
alimento altamente calórico e rico em carboidratos,
que vai propiciar o ganho de peso quando consumido
em excesso.

Histórias & Receitas 2015

No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo e o leite de
coco (ou leite comum). Depois, aos poucos, adicione a farinha
de trigo e o fubá. Bata até a massa ficar homogênea. Coloque
a mistura num recipiente, acrescente o fermento e mexa
devagar. Despeje a massa em forma untada e enfarinhada
e leve para assar em forno preaquecido (180ºC), por 40
minutos ou até dourar. Depois de assado, deixe esfriar,
desenforme e faça alguns furinhos no bolo. Molhe com um
pouco de leite de coco e polvlhe o coco ralado.

376 Mogi das Cruzes

Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Mogi das Cruzes 377

Bolo de Cenoura

Torta de Banana

Comunidade: Larissa Aparecida Silva de Carvalho
Professoras: Pâmela da Silva Serri Cosme e Sheila Sabatini

Aluna: Gabriela Claudeci Moraes de Oliveira
Agente Escolar: Janaína Aparecida de Souza Sabiá Vice-Diretor: Anderson Simões da Cruz

Escola Estadual Alzira Fernandes Scungisqui
Mogi das Cruzes

Escola Estadual Antônio Olegário dos Santos Cardoso
Mogi das Cruzes

Essa receita, aprendi com minha avó. Por ser rápida e prática, ela sempre fazia essa receita
quando chegava uma visita na casa dela. E sempre eu e meu irmão brigávamos, pois
queríamos comer o restante da cobertura que ficava na leiteira. Agora, sou eu quem sempre
faço essa receita quando chega alguém na minha casa. Enquanto o café está sendo feito, o
bolo vai assando. E todos gostam muito.

Por gostar muito de bananas, minha avó sempre procurava receitas de tortas, bolos, doces, e
vitaminas com a fruta, mas ficava triste pois sabia que parte dos seus nutrientes estava na casca,
que também é rica em potássio e é um dos alimentos mais valiosos para a nossa saúde. Um
dia, resolveu fazer algumas mudanças em uma receita de bolo de banana, utilizando a casca
da fruta na calda e na massa. A receita foi
aprovada por todos e mesmo indo ao fogo,
a casca deixava seus nutrientes na calda.

INGREDIENTES
Massa:
2 ovos
½ xícara de óleo
250g de cenoura média
1 xícara (chá) de trigo
1 xícara (chá) de açúcar
½ colher (sopa) de fermento químico em pó

INGREDIENTES

Cobertura:
150ml de leite
4 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de açúcar

2 copos de farinha de trigo
2 colheres de açúcar
1 colher rasa de fermento
2 ovos
Leite
Óleo
Bananas

MODO DE PREPARO
Para a massa, bata no liquidificador os ovos, o óleo e a
cenoura. Em uma bacia, coloque o trigo, o açúcar e a mistura
já batida no liquidificador. Por último, acrescente o fermento.
Em seguida misture tudo na mão, até ficar uma massa
homogênea. Coloque a massa em uma forma própria para
micro-ondas. Leve para assar por oito minutos e, a cada 2
minutos, pause o micro-ondas para não derramar. Depois
de assado, reserve até esfriar. Em seguida, desenforme e
coloque em um prato. Para a cobertura, leve os ingredientes
ao fogo, até engrossar ou até ficar no ponto da sua
preferência. Depois, é só despejar a cobertura sobre o bolo.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A cenoura possui alto
valor nutritivo e é uma das melhores fontes
de vitamina A. Contém também carboidratos, cálcio,
sódio, vitaminas B1, B2, C, potássio e o betacaroteno,
bom para a pele e para manter a saúde dos olhos. Por
ser uma ótima fonte de vitamina A, a cenoura reduz o
risco de câncer e retarda o envelhecimento.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta
de alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e
sais minerais, principalmente potássio e vitaminas A,
B1, B2 e C.

Histórias & Receitas 2015

Em uma forma, faça uma calda de açúcar não queimada,
coloque as cascas picadinhas e as bananas em cima e
reserve. Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo, o açúcar
e o fermento. Reserve. Em um copo, coloque 2 dedos de óleo
e 2 ovos inteiros. Misture e complete com o leite. Junte tudo
em uma mesma vasilha, misture bem e vire na forma. Coloque
para assar. Desenforme e está pronto pra servir.
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Peixe com Ervas

Cestinha com Framboesa

Aluna: Miriá Jesus Vieira
Vice-Diretora: Neusa Maria de Almeida

Aluna: Beatriz dos Santos Ferreira
Professora: Maria do Carmo Oliveira Vice-Diretora: Vanusa Nery dos Santos

Escola Estadual Dagoberto José Machado
Mogi das Cruzes

Escola Estadual Euryclides de Jesus Zerbini
Mogi das Cruzes

Minha avó tinha em seu quintal pé de limão, salsinha, coentro, amora, cebolinha, etc. Sempre que eu e
meus irmãos íamos à sua casa, catávamos amora e nos deliciávamos com a sua comida, que era feita
sempre com alho e ervas. Um dia, meus tios saíram para pescar e trouxeram uma anchova grande. Minha
avó limpou o peixe e correu ao quintal para pegar os temperos (coentro e cebolinha) e o limão. Depois de
temperar o peixe, ia colocá-lo no forno mas o gás acabou. Então, improvisou um fogão com tijolos e lenha.
Foi difícil para assar, mas ficou ótimo.

Gostei dessa receita porque ela é bem
saudável e porque gostei do nome.
Também dá para fazer várias outras
coisas com framboesa, como vitamina
e sorvete, por exemplo. Ah... eu gosto da
forma e da cor da framboesa. Espero que
vocês também gostem.

INGREDIENTES
¼ de xícara (chá) de framboesa congelada
½ xícara (chá) de água
Massa de pastel - o quanto for suficiente
Iogurte natural
Cereal

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

Corte a massa de pastel no formato que preferir: quadrado,
triângulo ou círculo. Coloque-a dentro de um pote ou xícara e
leve-a ao micro-ondas por 1 minuto e 45 segundos. Fique de
olho para não queimar. Reserve. Em uma panela, coloque as
framboesas e a água. Deixe cozinhar até que se forme uma
calda homogênea. Retire do fogo e espere esfriar. Coloque as
massas em um prato e despeje, por cima, o iogurte. Com uma
colher, acrescente um pouco da calda sobre o iogurte. Em
um copo ou tigelinha, sirva o cereal de sua preferência como
acompanhamento.

1 peixe inteiro (anchova, tilápia)
1 colher (sopa) de cebolinha
1 colher (sopa) de coentro
1 colher (chá) de sal
3 dentes de alho
Suco de um limão
Azeite a gosto
Tomates cereja para enfeitar

MODO DE PREPARO
Limpe bem o peixe, retire as escamas e abra-o ao meio, mas
não retire a cabeça. Lave bem e seque com papel toalha.
Tempere o peixe com sal, alho e limão. Depois acrescente
o coentro e a cebolinha e deixe nesse tempero por 2
horas. Coloque o peixe em um refratário e adicione azeite à
vontade. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos.
Depois, salpique coentro e cebolinha e, para enfeitar,
coloque tomates-cereja.

Dicas Nutricionais: Os ácidos orgânicos
encontrados no coentro ajudam a dissolver o
colesterol que se acumula nas artérias. A cebolinha é fonte
de vitaminas A e C, auxiliando no combate às doenças
respiratórias em geral. Tem alto teor de cálcio e fósforo, que
ajudam na formação de ossos e dentes, além da niacina,
que estimula o apetite, mantém a saúde da pele e promove
o crescimento.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A framboesa contém
minerais e vitaminas, com destaque para o
potássio, o cálcio e carotenoides. Um copo americano
de framboesas contém 1,5g de proteína e mais de 8g
de fibra dietética. Com baixo teor de gordura, de sódio
e baixas calorias, é uma das frutas preferidas daqueles
que querem perder, ou manter o peso.
Histórias & Receitas 2015
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Macarrão com Soja

Aluna: Letícia Santana
Professora: Ana Lúcia Arakan da Cunha de Paula Vice-Diretor: Renato Miranda De Melo

Universitária: Adriana Barbosa da
Vice-Diretor: Celso Pacces

Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco
Mogi das Cruzes

Costa

Escola Estadual Iracema Brasil de Siqueira
Mogi das Cruzes

Minha mãe aprendeu essa receita com minha avó, que mora na Bahia. Quando minha mãe
foi visitá-la, minha avó preparou um almoço que incluía essa salada.

Essa receita surgiu com a minha mãe, que gostava de cozinhar. Um dia, ela resolveu fazer um
macarrão com carne moída. Mas, como em casa não havia carne, ela a substituiu por soja e
ficou uma delicia. A família gostou tanto que resolvemos aprender a receita. Com o passar do
tempo, acrescentei alguns ingredientes e hoje são os meus filhos que adoram esse prato.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

2 gelatinas sabor morango
2 gelatinas sabor abacaxi
1 creme de leite
1 caixa de morango
1 abacaxi
Folhas de hortelã

300g de carne moída de soja
1 pacote de macarrão
1 lata de molho de tomate
Temperos diversos

MODO DE PREPARO

Deixe por 15 minutos a carne de soja na água. Coe bem até
secar totalmente e em seguida, leve a carne ao fogo com os
temperos diversos e frite. Coloque o molho e deixe ferver por
10 minutos. Cozinhe o macarrão por 15 minutos e reserve.
Já para finalizar o prato, cubra o macarrão com o molho. Em
seguida, coloque a carne de soja e está pronto para servir.

Ferva a água e dissolva as gelatinas em um recipiente. Coloque
para gelar. Em seguida, corte as frutas em cubos e reserve.
Depois de gelada, corte a gelatina em cubos, coloque em um
recipiente, juntamente com as frutas e o creme de leite, mexa
e decore com as folhas de hortelã. Coloque para gelar e sirva.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: As frutas devem ser
consumidas diariamente. O abacaxi e o
morango são fontes de vitaminas e minerais que
ajudam a regular as funções do organismo.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Além de fácil de
preparar, a soja é um alimento rico em fibras,
ferro e proteínas.

Histórias & Receitas 2015
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Bolo de Banana

Kibe Recheado

Aluno: Luiz Henrique Nogueira Bonturi dos Santos
Professor: Anderson Luiz Braga Vice-Diretor: Fábio Paz Kujavo

Aluna: Anthoniele Ayara Rosa Frois de Oliveira
Professor: Samuel Moreira Vice-Diretora: Emília Barbosa Pinto

Escola Estadual Isabel Ferreira da Silva
Mogi das Cruzes

Escola Estadual Professora Rosa Maria de Souza
Mogi das Cruzes

Normalmente, fazemos essa receita em
festas e comemorações, em nome de uma
alimentação mais saudável.
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Essa é uma história sobre como meus pais construíram a nossa casa. Quando eles se casaram, não
tinham casa própria, somente um cômodo que era quarto, cozinha, lavanderia, tudo junto. Na frente
havia um espaço onde meu pai montou um pequeno bar. Minha mãe começou a fazer kibes para
vender, logo teve a ideia de recheá-los e foi um sucesso total. Ela passou a fazer outros salgados, mas o
kibe recheado sempre foi o mais procurado. Hoje, moramos em uma casa grande, tenho uma irmã e um
irmão, o kibe ficou famoso e nos finais de semana, as encomendas dobram. Minha mãe tem orgulho
em ajudar meu pai, somos felizes. Deixo aqui um exemplo de dedicação por parte de minha querida
mãe, que não mediu esforços para que nossa
família tivesse um pouco mais de conforto.

INGREDIENTES
500g de trigo para kibe
750ml de água fria
500g de carne moída
2 cebolas raladas
6 dentes de alho moídos
Sal e hortelã a gosto

INGREDIENTES
14 bananas prata
1 xícara de uvas passas
10 ameixas desidratadas
1 xícara de azeite
4 ovos grandes
1 e ½ xícara de aveia de flocos finos, batida no
liquidificador
2 colheres (sopa) de fermento em pó
1 xícara de nozes
Canela a gosto

Recheio:
4 pimentões picados, bem fininhos
2 cebolas picadas, bem fininhas
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque o trigo de molho na água fria por cerca de 2 horas e
reserve. Tempere a carne moída com as cebolas, o alho, o sal
e a hortelã. Em seguida, escorra bem o trigo e acrescente na
carne temperada. Amasse bem até dar liga, modele os kibes
e recheie. Leve ao forno para assar e deixe até dourar.

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador: os ovos, o azeite, as bananas, 5
ameixas e as uvas passas. Reserve em uma bacia. Acrescente
a farinha de aveia, o fermento e os pedaços de nozes. Coloque
em uma forma untada e polvilhada e leve para assar por 40
minutos, a 240ºC. Decore com as ameixas e polvilhe o bolo
com a canela em pó.

Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta
de alto valor nutritivo, muito rica em açúcar
e sais minerais, principalmente potássio e vitaminas A,
B1, B2 e C..

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Fonte de proteínas,
nutriente essencial para a construção e
manutenção dos músculos, o kibe (ou quibe) pode ser
consumido de 3 formas. Para quem está de olho na
balança, o cru e o assado são as melhores opções, com
109 e 136 calorias em 100g, respectivamente. Já o frito,
reúne nada menos que 254 calorias.
Histórias & Receitas 2015
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Bolo de Fibras

Torta de Maçã

Alunas: Beatriz da Silva de Sousa e Beatriz Lau Garcia de Souza
Professora: Mônica Salti Vice-Diretora: Sabrina Nunes de Almeida de Oliveira

Comunidade: Rosana de Paula Gomes
Professores: Aline Carneiro Carvalho e Aparecida Salete de Mello Matos de Souza
Vice-Diretora: Silvia Aparecida de Morais Ribeiro Diretora: Elaine Cristina Godoy Lopes da Costa

Escola Estadual Professor Paulo Ferrari Massaro
Mogi das Cruzes

Escola Estadual Professora Dora Peretti de Oliveira
Mogi das Cruzes

Minha irmã começou a fazer esse bolo após participar de um curso que o SESI oferecia. Ela
fez muitas vezes, pois seu marido gostava muito. Com o tempo, porém, acrescentou banana
e maçã, que não constavam na receita
original.

Sempre faço essa receita no café da tarde
e minha família gosta muito.O bolo fica
como se tivesse terra seca em cima. A
primeira vez que minha neta viu, ficou
até com medo e não comeu. Apesar da
aparência, ele é nutritivo e muito gostoso.
INGREDIENTES
4 ovos
1 e ½ xícara de leite
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
1 colher (sopa) de margarina
4 xícaras de farinha trigo
1 colher (sopa) de fermento
5 a 6 maçãs – lavadas e cortadas em meias-luas
Farofa
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
2 colheres (sopa) de margarina
2 colheres (sopa) de canela em pó

INGREDIENTES
4 ovos
½ xícara (chá) de óleo
1 e ½ xícara (chá) de açúcar
2 e ½ xícaras (chá) de fibra de trigo
1 xícara (chá) de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de canela em pó
1 e ½ xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de fermento em pó
2 bananas
2 maçãs

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador, por alguns minutos, os ovos, o leite,
o açúcar, o óleo e a margarina. Em um recipiente, coloque
a farinha de trigo e acrescente a massa. Misture bem,
finalizando com o fermento. Coloque em uma forma untada e
polvilhada, e cubra com as maças e a farofa (para o preparo da
farofa, basta misturar todos os ingredientes e mexer bem).
Leve ao forno preaquecido a 180ºC, por 40 minutos.

MODO DE PREPARO
Bata os ovos até dobrarem de volume. Acrescente os demais
ingredientes, com exceção do fermento e continue batendo.
Acrescente a banana picada e a maçã raspada. Misture o
fermento e asse em forma untada e enfarinhada, em forno
médio preaquecido. Rendimento: 12 porções

Dicas Nutricionais: A fibra de trigo, assim
como outras fibras, colabora na sensação de
saciedade.
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Dicas Nutricionais: A maçã é fonte de
vitaminas, previne doenças cardiovasculares,
protege as mulheres de osteoporose e ajuda a manter
um sistema digestivo saudável.

Histórias & Receitas 2015
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Torta de Legumes
Nicolly Raissa Marques Kinukawa

Bolo de Casca de Abacaxi

Professor: Júlio Cesar dos Santos

Aluno: Ronan Victor Chagas Silva
Professora: Karen Franco de Morais Vice-Diretor: Dirceu Lopes Pinto

Escola Estadual Professora Helena Urbano Nagib
Mogi das Cruzes

Escola Estadual Professora Josephina Najar Hernandez
Mogi das Cruzes

Aluna:

Quando sobram alguns legumes e verduras em minha casa, minha mãe sempre inventa
algo para fazer e eu gosto muito dessa torta que ela faz. Nos fins de semana, ela sempre
prepara essa receita para o café da tarde, o que torna o dia maravilhoso e saudável, pois
minha mãe sempre ensinou sobre a importância dos legumes para a saúde.
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Essa receita foi dada à minha mãe por uma vizinha.

INGREDIENTES
Massa:
4 ovos
1 copo de leite
1 copo de óleo
Sal a gosto
1 colher de fermento
2 copos de farinha

INGREDIENTES
5 xícaras (chá) de água
5 xícaras (chá) de caldo de casca de abacaxi
2 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher de fermento em pó

Recheio:
1 cebola
4 cenouras
1 tomate
Cheiro verde a gosto
Tomate e cebola picadinhos
Cheiro verde

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Junte os ovos, o óleo, a farinha e o fermento e bata no
liquidificador. Acrescente aos poucos o leite e o sal e coloque
a massa na assadeira. Em seguida, tempere como salada, a
cenoura ralada,os tomates e cebolas picadinhos, mais o cheiro
verde. Jogue por cima da massa, já na assadeira untada.

Dicas Nutricionais: Receita com pouca
quantidade de sal, gordura e açúcar.
Também tem pouca massa e mais recheio, sendo
assim, muito nutritiva.
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Dicas Nutricionais: A casca do abacaxi
contém mais proteína, fibras, cálcio e vitamina
C do que a sua polpa. Se desejar, cubra com o doce de
casca de abacaxi.

Histórias & Receitas 2015

Ferva por 20 minutos a casca de 1 abacaxi, com 5 xícaras
(chá) de água. Bata no liquidificador a mistura já fervida, coe
e reserve o caldo e o bagaço separadamente. 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 2 xícaras (chá) do suco da casca de abacaxi e o
fermento e misture bem. Asse em forma untada e enfarinhada
em forno moderado. Depois de assado, perfure todo o bolo
com um garfo e umedeça com o restante do caldo.
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Creme da Bisa

Bolo de Laranja com Casca

Aluna: Letícia Aparecida de Souza
Vice-Diretora: Maria Inês Cavalheiro Professores: Adriana Alves, Cida Lagrimante,
Newton de Paula e Fernanda Helena L. Alves

Aluna: Ana Beatriz Gomes Ribeiro
Professores: Sonia T. E. Correia e Luiz Ferreira Flores

Escola Estadual Professora Vânia Aparecida Cassará
Mogi das Cruzes

Escola Estadual Professora Lucinda Bastos
Mogi das Cruzes
Meus bisavôs moravam em um sítio, onde vendiam verduras e legumes de porta em porta. Com as sobras,
minha bisavó fazia uma sopa. Com o passar dos anos, ela ensinou minha avó e transformou a receita em
um creme. Minha avó passou essa receita para a minha mãe que, para dar um gostinho a mais, adicionou
pedacinhos de frango ou de linguiça calabresa.
Assim, essa receita virou uma tradição de
família e é uma maneira saudável e gostosa de
comer várias verduras e legumes.

Não sei bem ao certo quando começou. Minha mãe diz que se lembra, desde pequena, de sua
nonna (avó em italiano, já que minha família veio da Itália), preparando esse bolo de laranja
e seu aroma invadindo a casa inteira. Recordo-me dos aniversários lá em casa, sempre com
o bolo na mesa. Nessas ocasiões ganhava
glacê de ovo com açúcar por cima e era
uma verdadeira festa!

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Repolho
Mandioquinha
Batata
Salsa e Cebolinha
Couve
Frango
Brócolis
Sal a gosto
Inhame
Alho
Cenoura
Mandioca

3 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de óleo
3 ovos
2 laranjas pera (limpas, cortadas ao meio e sem
sementes)
1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
No liquidificador, coloque as laranjas, os ovos e o óleo. Bata
bem e reserve. Em uma vasilha, coloque a farinha, o açúcar e
o fermento. Acrescente a mistura do liquidificador e mexa
bem. Leve para assar em forma untada e enfarinhada,
em forno preaquecido a 180ºC, por mais ou menos 40
minutos - ou até ficar moreninho.

MODO DE PREPARO
Depois de lavar as mãos, separe os legumes e verduras e laveos individualmente. Corte-os em pedaços pequenos e leve
ao fogo para cozinhar em pouca água. Enquanto isso, separe
o frango em pequenos pedaços ou desfie. Com os legumes
já cozidos, reserve a água e coloque aos poucos os pedaços
de legumes e verduras no liquidificador. Adicione a água
conforme o creme for ficando espesso. Em seguida, adicione
os pedaços de frango em uma panela e frite em sua própria
gordura, tempere a gosto e retire o excesso de gordura ao
final. Adicione o creme e misture bem por uns 5 minutos. Deixe
o creme ferver e sirva com torradas ou pão.

Dicas Nutricionais: Os alimentos da receita
são muito ricos em dois tipos de nutrientes
importantes: vitaminas e sais minerais. Eles também
contêm bastante fibra, que é muito importante para a
regulação do intestino. Esses alimentos fazem parte do
segundo andar da pirâmide alimentar.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O ‘bolo de laranja com
casca e tudo’ aproveita as fibras da fruta e
todas as vitaminas que ela possui.

Histórias & Receitas 2015
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Caçarola de Abobrinha

Bolo de Cenoura

Aluna: Marina Silva da Costa
Professoras: Maria de Lourdes de Moraes Pezzuol e Alessandra Karina da Silva Reis Afonso
Vice-Diretora: Márcia Aparecida Silva

Aluno: Gabriel Felipe de Melo
Professora: Vivian Felix Martins Vice-Diretora: Edmara de Souza

Escola Estadual Vereador Elisário Pinto de Morais
Salesópolis

Escola Estadual Vereador Narciso Yague Guimarães
Mogi das Cruzes
Eu aprendi com as minhas professoras sobre alimentação saudável. Então, falei com a minha mãe, que
passou a fazer receitas mais saudáveis. A D.E. Mogi das Cruzes já havia sugerido este tema e, em parceria
com as nutricionistas e as professoras de ciências e de educação física, foi desenvolvido um projeto de
alimentação saudável, que envolvia receitas,
atividades físicas e mudanças de hábitos
alimentares.
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Esse bolo foi o primeiro que minha mãe fez
depois de casada, o primeiro bolo que meu
irmão mais velho comeu e, até hoje, com
22 anos, ele pede para minha mãe fazer.
Ela faz com muito amor e carinho, porque
fica uma delícia e todos gostam muito.

INGREDIENTES
Bolo:
3 cenouras grandes
3 ovos
3 xícaras de trigo
2 xícaras de açúcar
1 colher bem cheia de fermento
1 xícara de óleo
Cobertura:
1 lata de leite condensado
4 colheres de chocolate em pó
1 colher bem cheia de margarina

INGREDIENTES
3 abobrinhas grandes
5 tomates sem sementes
2 cebolas médias
3 colheres (sopa) de óleo de soja
Orégano e sal a gosto

MODO DE PREPARO
Para a massa, bata no liquidificador as cenouras, os
ovos e o óleo. Numa tigela, misture os ingredientes
secos. Despeje o que foi batido no liquidificador, misture
tudo e coloque em uma forma untada. Junte todos
os ingredientes da cobertura e misture tudo em uma
panela. Leve ao fogo até dar o ponto.

MODO DE PREPARO
Corte as abobrinhas em rodelas de 0,5cm e reserve. Em
seguida, corte os tomates e as cebolas em rodelas finas.
Adicione uma camada de abobrinhas em uma panela e sobre
ela, uma camada de tomate e outra de cebola e polvilhe com
sal e orégano. Repita esse procedimento até finalizar os
ingredientes. Regue com óleo, tampe bem a panela e leve ao
fogo brando. Não é necessário colocar água. Deixe cozinhar
por 15 minutos e está pronto! Rendimento: 6 porções

Dicas Nutricionais: A abobrinha é um
alimento rico em betacaroteno (provitamina
A), e uma boa fonte de vitamina C e dos minerais cálcio,
fósforo e ferro. Sua casca é rica em fibras e, por isso, não
deve ser descascada para o consumo e nem cozida por
mais de 10 minutos.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A cenoura contém
grande quantidade de vitamina A, que é
essencial para a pele e também para a visão. Atua
também na defesa contra as infecções, na resistência
às enfermidades, e no desenvolvimento e manutenção
do tecido epitelial. Contribui ainda para o bom
desenvolvimento dos dentes e dos cabelos.
Histórias & Receitas 2015
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Batatão
Aluna: Ana Carolina dos Santos Baia
Professora: Patrícia Bibianno Teixeira Vice-Diretora: Maria Regina Messias de Souza

Escola Estadual Antônio de Almeida Júnior
Osasco
Esta é uma receita que todo mundo lá em casa adora. Minha mãe aprendeu com uma
colega que trabalhava com ela e sempre a faz quando alguém importante vem comer em
casa. Minha mãe adora fazer esta receita
porque recebe muitos elogios, e eu vejo ,
no rosto dela, como ela fica feliz.

INGREDIENTES
Massa:
3kg de batatas cozidas e espremidas
200g de queijo ralado
3 ovos
2 colheres (sopa) bem cheias de margarina
1 copo americano de farinha de trigo (normal ou integral)
Recheio:
1kg de carne moída ou de peito de frango
Cebola
Tomate
Pimentão
1 lata de milho verde
1 lata de ervilhas
Cheiro verde picado
Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A batata, alimento básico
desta receita, tem grande valor energético.
Contém carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
A carne, tanto a vermelha quanto a de frango, são
fontes de proteínas, ferro, vitaminas do complexo B. É
também rica em cobre, potássio e magnésio.
Histórias & Receitas 2015

Misture bem todos os ingredientes da massa. Unte uma
assadeira quadrada com margarina, coloque metade da
massa e espalhe na forma. Para o recheio, refogue a carne
moída ou o peito de frango cozido e desfiado, com alho,
cebola, tomate, pimentão, sal, pimenta, 1 lata de milho
verde e 1 lata de ervilhas, além do cheiro verde picado.
Coloque o recheio na massa e por cima, coloque o restante
da massa, cobrindo como se fosse uma torta. Coloque em
forno bem quente por 40 minutos.
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Bolinho D’Água

Osasco 395

Salpicão Crocante

Aluno: Marcus Vinicius Lopes de Souza
Professora: Ana Paula Domingues Vice-Diretora: Rosimar Aparecida Silva

Comunidade: Ashlley Freitas De
Vice-Diretor: Nilton Perin

Escola Estadual Doutor Aureliano Leite
Osasco

Barros

Escola Estadual Educador Paulo Freire
Osasco

Esta receita foi adaptada para uma criança que tem intolerância a lactose. Sendo assim, o
leite usado na receita original foi substituído por uma mesma quantidade de água.

Minha avó sempre dizia que, para eu crescer bem e forte, precisava comer salada. Eu odiava
salada de alface e tomate, mas ela começou a fazer salpicão todos os dias. A princípio, não
quis provar, mas ela insistiu e eu comi. Nem dá para perceber a soja. O gosto é muito bom!

INGREDIENTES
1 e ½ xícara (chá) de casca de abóbora ralada
1 e ¾ xícara (chá) de cenoura ralada
1 e ½ xícara (chá) de repolho em fatias finas
½ xícara de talos de salsão em fatias finas
Folhas de salsão picadas, a gosto
7 colheres (sopa) de maionese
1 xícara (chá) de proteína texturizada de soja
Sal a gosto

INGREDIENTES
2 ovos
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Bata os ovos com o açúcar, até obter um creme bem clarinho
e dobrar de volume. Em seguida, coloque a farinha e misture
bem. Depois adicione a água morna com a margarina e, por
último, o fermento. Asse em forno preaquecido a 180ºC por
30 minutos, ou até dourar.

Ferva a casca da abóbora ralada até que fique macia.
Depois, junte todos os legumes, tempere com sal e
acrescente a maionese. Por fim, acrescente a proteína de
soja e misture bem. Sirva frio.

Dicas Nutricionais: Tanto a farinha de trigo
branca quanto a integral são excelentes
fontes de selênio e a integral contém excelentes teores
de manganês. Se puder, opte sempre pela farinha de
trigo integral, que além de tudo é também uma ótima
fonte de vitaminas B e de fibras.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A soja é uma fonte
proteica importante para o ser humano,
considerada terapêutica na redução dos riscos de
doenças crônicas e degenerativas. A soja se caracteriza
como um importante alimento funcional.
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Sopa de Mani (Amendoim)

Sanduichão de Patê

Aluno: Leonardo Mancilla Mendieta
Professora: Cleide Mendes da Fonseca Vice-Diretora: Leila de Araújo Silva

Aluno: Nicolas Serafim
Comunidade: Tânia de Souza Serafim Vice-Diretora: Marilda Sibuta Gomes Ferreira

Escola Estadual Jardim Cipava II A
Osasco

Escola Estadual José Ribeiro de Souza
Osasco

Esta receita minha mãe aprendeu quando morava com minha avó. A receita vem da Bolívia
e tem sido passada de geração para geração na nossa família.

Osasco 397

Quando temos reunião em família, uma coisa que não pode faltar é esse sanduíchão. É
muito simples, mas feito com muito amor, muita farra e muitas mãozinhas ajudando. Acho
que é por isso que é tão gostoso. Em casa, eu e meus irmãos sempre preparamos junto com
minha mãe. Fazemos até quando recebemos os colegas da escola em casa.

INGREDIENTES
500g de coxão mole bovino picado
1 cebola picada
1 cenoura
1 nabo picado
1 colher (sopa) de salsinha
3 litros de água
4 colheres de amendoim cru descascado
½ xícara (chá) de arroz
3 batatas descascadas, cozidas e cortadas em cubos
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

INGREDIENTES
1 pacote de pão de forma
2 latas de sardinha
200g de azeitonas verdes picadas
Cheiro verde a gosto
1 vidro de maionese (500 ml)

MODO DE PREPARO
Leve uma panela ao fogo médio com a carne, a cebola, o nabo,
a salsinha, a água e cozinhe por uma hora. Acrescente o
amendoim e o arroz e cozinhe por mais 20 minutos. Adicione
as batatas, o sal e a pimenta. Sirva em seguida.

Dicas Nutricionais: Sopa rica em
vitaminas A e C, principalmente. A carne
vermelha é um alimento rico em nutrientes, com
substâncias fundamentais para o crescimento e
desenvolvimento humano. É o alimento que contém a
maior quantidade de ferro.
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Dicas Nutricionais: A sardinha fornece 200
calorias para cada 100 g de seu consumo. Elá
é rica em proteínas e gorduras saudáveis. Além disso,
a sardinha é uma excelente fonte de vitaminas (A, D e
Complexo B) e minerais como cálcio, potássio, fósforo,
magnésio, ferro, sódio e selênio.
Histórias & Receitas 2015

MODO DE PREPARO
Para preparar o patê, misture todos os ingredientes até
obter uma massa homogênea. Depois, é só passar no pão e
montar os sanduíches.
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Rabanada

Picadão de Acém com Legumes

Aluna: Adriene Gomes
Professora: Andreia Barbosa Vice-Diretor: Washington Fernandes Lisboa

Aluno: Joel Carvalho de Oliveira
Professora: Vera Lúcia Oliveira Alves Santos Vice-Diretora: Elielci Cristina de Brito

Escola Estadual Professor Elói Lacerda
Osasco

Escola Estadual Professor Fernando Buonaduce
Osasco

Minha avó aprendeu essa receita no Rio de Janeiro, onde trabalhava na casa de uma
madame que lhe pediu que fizesse rabanada. Mas ela não sabia. A patroa ensinou a receita
para a minha avó, que por sua vez a ensinou para mim.

Essa é uma receita que eu gosto porque fica aquele cheiro gostoso quando minha mãe está
cozinhando em casa. Ela diz que comia esse prato que a mãe dela fazia quando ainda era
pequena e que, além de gostoso, aproveita
todos os legumes que tem na geladeira. E
sempre que vai servir esse prato, ela coloca
em uma vasilha de vidro para ficar mais
bonito, além de saboroso.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 kg de acém cortado em cubos
2 batatas grandes
2 tabletes de caldo de carne (opcional)
2 cenouras médias
1 cebola média
2 chuchus
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
2 dentes de alho
Cheiro verde a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 a 4 pães amanhecidos
2 xícaras de leite normal ou desnatado
2 ovos
Óleo
Açúcar e canela em pó

MODO DE PREPARO
Corte os pães em fatias médias e reserve. Em uma tigela,
coloque o leite. Em outra tigela, coloque os ovos e misture.
Passe as fatias de pão no leite e em seguida no ovo. Frite no
óleo bem quente. Quando terminar de fritar todas as fatias,
passe no açúcar com canela e sirva.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Cada 100 g de rabanada
contém 229 calorias, 11g de lipídios, 2,7g de
gordura saturada, 4,5g de gordura poli-insaturada, 116mg
de colesterol, 479mg de sódio, 134mg de potássio, 25g de
carboidrato e 8g de proteína.
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Dicas Nutricionais: Para cada 100g de acém,
são 108,26kcal, 0,09g de carboidratos, 22,12g
de proteínas, 2,15g de gorduras totais, 0,60g de gorduras
saturadas, 55,35mg de colesterol, 11,83mg de cálcio,
1,69mg de ferro e 84,52mg de sódio.
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Na panela de pressão, coloque a carne cortada, a cebola
cortada, o alho e o caldo de carne em 1 copo de água.
Deixe a carne dourar um pouco e tampe a panela, deixando
cozinhar por 15 minutos. Corte os legumes e após os 15
minutos, abra a panela e coloque-os para cozinhar junto
com a carne. Quando levantar fervura, deixe por mais 5
minutos e está pronto para servir.
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Biscoitinho de Leite Condensado

Pudim de Pão

Comunidade: Sileide da Silva Sodré
Vice-Diretora: Rosangela Borges

Aluna: Bianca Caroline Valdevino da Silva
Professora: Telma Satomi Maekawa Motta Vice-Diretor: Antonio Francisco de Sá

Escola Estadual Professor Francisco Casabona
Osasco

Escola Estadual Professor Newton Espírito Santo Ayres
Osasco

Lembrança da vovó, que guardo com muito carinho. Nas minhas visitas ao interior de
Alagoas, minha avozinha já me esperava com os biscoitinhos de leite condensado que, ao
comer, derretiam na boca. Ah, que delícia!

Osasco 401

O pudim de pão é uma receita bem tradicional na nossa família. Minha mãe diz que desde a
minha bisavó até hoje, ele é degustado por nossa família, por ser simples e bem barato. Minha
mãe dizia que muitas vezes sobrava pão amanhecido. Para não jogar fora, ela fazia o pudim
para nós. Da mesma forma, minha avó fazia para ela e seus irmãos. Eu quero levar essa receita
para meus filhos e com certeza eles prosseguirão com a receita para seus filhos também.

INGREDIENTES
1 gema de ovo
1 lata de leite condensado light
100g de margarina ou manteiga
Amido de milho (maisena), até dar o ponto
125g de açúcar

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

Em uma tigela, misture o leite condensado, o ovo e a maisena,
até formar uma massa lisinha e macia, no ponto de enrolar. Faça
bolinhas, coloque-as em uma assadeira com uma distância de
2 cm entre elas e, com um garfo, achate-as ligeiramente. Asse
em forno médio-alto (180ºC), preaquecido, por cerca de 15
minutos. Essa massa conserva-se bem em geladeira, até o dia
seguinte. Se desejar, após frios, coloque os biscoitos em um
pote com tampa.

4 pães
½ litro de leite
2 ovos
½ xícara de açúcar
1 pitada de canela em pó
3 cravos

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Também conhecido como
maisena, o amido de milho é a fécula (farinha)
de milho, uma importante fonte energética, rico em
proteínas e calorias.
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Dicas Nutricionais: Rico em nutrientes, o
pudim de pão tem 60% de carboidratos, 27%
de gordura e 13% de proteinas.
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Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata
bem, até que a mistura esteja homogênea. Caramelize uma
forma de pudim com calda queimada, coloque a mistura do
liquidificador e leve ao fogo em banho-maria, de 30 a 40
minutos ou até que o pudim esteja consistente.
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Croquete de Legumes

Biscoito de Banana com Aveia

Aluno: Guilherme Silva Fernandes
Professora: Maria Aparecida de Souza Tomida Vice-Diretora: Silvana A. Collino

Aluno: Marcelo Caetano De Lima
Professora: Ana Keli Silva Ribeiro Vice-Diretora: Elieth Oliveira da Silva Carvalho

Escola Estadual Professor Orlando Geríbola
Osasco

Escola Estadual Professora Fanny Monzoni Santos
Osasco

Minha mãe conta que esta receita foi passada de geração em geração. Em tempos difíceis, a família
reaproveitava sobras de legumes, porque sabia que nos talos e folhagens estão as proteínas e o cálcio
e, nas folhas verdes escuras, o ferro. Minha bisavó juntava as sobras e fazia os croquetes assados,
incentivando-nos a comer legumes. Ela utilizava todos os tipos de legumes: abobrinha, chuchu,
cenoura e às vezes, talos de agrião, espinafre e também beterraba. Até hoje, minha mãe prepara
esses bolinhos nutritivos, servidos no café da tarde, quando toda a família se reúne para degustar as
delícias e relembrar o passado. O que aprendi com esta receita é que conseguimos preparar pratos
saborosos reaproveitando alimentos diversos. E economizando com isso!

Um dia, minha irmã chegou em casa e disse que tinha visto uma receita na internet que ela
queria fazer, pois era uma receita saudável e ela estava com vontade de comer. Minha irmã fez
a receita e todo mundo gostou.

INGREDIENTES
100g de vagem
1 cabeça couve-flor pequena
1 cabeça de brócolis pequena
½ xícara de abóbora japonesa
½ xícara de salsinha picada
2 dentes de alho
½ xícara de cebola picada
1 ovo inteiro
2 colheres (sopa) de farinha de rosca
1 colher (sopa) de azeite
Sal e pimenta do reino a gosto
6 unidades de pão de forma integral, sem borda
2 folhas de couve
3 cenouras pequenas
1 beterraba

INGREDIENTES
2 bananas
100g de aveia em flocos
Canela a gosto

MODO DE PREPARO
Após picar todos, cozinhe os legumes separadamente com exceção da abóbora, que será amassada e em seguida
adicionada aos outros ingredientes. Em uma tigela misture
o pão integral, os legumes já cozidos e os temperos. Modele
os croquetes com a mão, passe no ovo batido e em seguida
na farinha de rosca. Leve ao forno quente até dourar. Sirva
em seguida.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A abóbora pertence ao
grupo das hortaliças, que é formado pelas
verduras e legumes. É composta por carboidratos,
proteínas, pouquíssima gordura, cálcio, sódio, potássio,
fósforo, ferro, magnésio, vitaminas A, C e E.
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Dicas Nutricionais: Não engorda, não tem
gordura e é saudável.
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Amasse as 2 bananas, acrescente a aveia em flocos e
coloque a mistura em uma forma untada com manteiga e
farinha. Leve ao forno a 180ºC, por 20 minutos.
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Torta de Frango
Aluno: Nicholas Breno de Jesus Almeida
Professora: Patrícia Sapia Vice-Diretora: Marcia Bertolim

Escola Estadual Tarsila do Amaral
Osasco

A minha mãe faz essa receita todos os finais de semana. E eu gosto muito.

INGREDIENTES
1 copo de leite
1 copo de óleo
2 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 copo de farinha de trigo
Frango desfiado a gosto

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador todos os ingredientes, com exceção
do fermento, de 3 a 5 minutos. Acrescente então o
fermento e bata mais um pouco. Coloque para assar por
30 minutos e está pronto.

Dicas Nutricionais: O frango é uma boa fonte
de proteína e vitamina A, além de agregar
alguns minerais como cálcio, cobre, fósforo e zinco. A
gordura fica concentrada na pele da ave, que pode muito
bem ser removida. Um filé de carne de frango (100g)
contém 110 kcal.
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Bolo Integral
Aluna: Ludiany Romão Lopes
Professora: Vanessa Maria Garcia Cogo Barbosa Vice-Diretora: Fâni Aparecida Leite Nunes

Escola Estadual Coronel José Inocêncio Moreira
Bernardino Campos
Essa receita foi ideia da minha tia. Sempre
havia visita em sua casa e um dia, ela
resolveu fazer algo diferente. E assim ela
fez. O bolo foi um sucesso entre as visitas,
fazendo com que a receita fosse passada
a todos os familiares e amigos.

INGREDIENTES
150g de margarina light
1 xícara de açúcar light
3 gemas
2 xícaras de farinha de trigo integral
1 xícara de aveia em flocos finos
1 xícara de leite integral
1 colher (sopa) rasa de fermento em pó
Casca de limão ralado, noz-moscada ralada, ameixa picada,
passas, frutas cristalizadas ou castanha-do-pará a gosto

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Todas as receitas
preparadas com ingredientes integrais, assim
como esta, são incomparavelmente mais saudáveis.
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Bata no liquidificador os primeiros três ingredientes.
Depois acrescente a farinha de trigo, a aveia, o fermento e o
leite. Por último, delicadamente, as claras em neve. Adicione
casca de limão ralado, noz-moscada ralada, ameixa picada,
passas, frutas cristalizadas ou castanha-do-pará, de
acordo com a preferência. Despeje a mistura em uma forma
untada e leve ao forno preaquecido a 180ºC. Tempo de
preparo: 30 minutos
Rendimento: 10 porções
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Bolo Integral de Banana e Castanha

Bolo de Banana

Aluna: Nathalia Ingrid Machado Teixeira
Vice-Diretora: Rosângela Maria Monteiro

Aluna: Jennifer Cristina Galvão Bento
Professoras: Amélia Costa Francisco e Neusa Pazionoto Vice-Diretora: Ana Paula da Silva Oliveira

Escola Estadual Aparecido Gonçalves Lemos
Canitar

Escola Estadual Doutor Ernesto Fonseca
Chavantes

Eu adoro bolos, mas reduzi bastante meu consumo após os resultados de alto nível de
colesterol. Com a mudança de hábitos, optei por alimentos sem farinha de trigo e sem
açúcar. O trigo é substituído nas minhas receitas por aveia e banana, ricos em fibras e amido
que ajuda na saciedade. Para adoçar o
bolo, utilizo açúcar mascavo e acrescento
castanhas e grãos, que deixam o bolo
mais nutritivo e saboroso.
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Minha mãe conta que certa vez, sua madrasta estava com muita vontade de comer bolo. Resolveu
então fazer uma surpresa a ela, utilizando as bananas colhidas na bananeira do quintal da casa.
Ela ficou muito contente e isso marcou
muito a infância de minha mãe, que até
hoje faz esse bolo.

INGREDIENTES
Massa:
4 bananas
2 ovos
2 colheres (sopa) de margarina
3 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras de farinha de rosca ou trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

INGREDIENTES
1 xícara (chá) de farinha de trigo
½ xícara (chá) de farinha de banana
½ xícara (chá) de aveia em flocos finos
½ xícara (chá) de óleo de canola ou manteiga light
1 copo americano de leite ou água
4 colheres (sopa) de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) de adoçante dietético natural Stevita
3 ovos orgânicos
1 colher rasa de fermento químico
½ xícara de castanha de caju
½ xícara com uma mistura de quinua, amaranto e chia
Canela a gosto
3 bananas nanicas maduras

Cobertura:
1 colher de margarina
3 colheres de leite
5 colheres de açúcar

MODO DE PREPARO
Lave as bananas. Bata as claras em neve e reserve na
geladeira. Bata no liquidificador, ou na batedeira, as gemas,
o leite, a margarina, o açúcar e as bananas. Despeje essa
mistura em uma vasilha e acrescente a farinha. Mexa bem
e por último, acrescente delicadamente as claras em neve
e o fermento. Despeje a massa em uma assadeira untada
com margarina e farinha. Leve ao forno médio preaquecido
por aproximadamente 40 minutos. Para a cobertura,
misture o açúcar, a margarina e o leite. Ao desenformar o
bolo, despeje a cobertura por cima, com o bolo ainda quente.

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador, por cinco minutos, as gemas dos ovos,
o açúcar, o adoçante, o óleo e o leite. Depois, junte a aveia,
o trigo e a farinha de banana. Misture com uma colher até
as bolinhas sumirem. Em seguida, misture o fermento à
massa. Agora, coloque as castanhas inteiras ou trituradas
na massa. Bata as claras em neve e misture à massa, um
pouquinho antes de colocar na assadeira. Coloque tudo na
assadeira, depois de untada com óleo ou manteiga. Corte as
bananas em lascas e vá colocando cuidadosamente sobre a
massa. Em cima de tudo, coloque a quinua, o amaranto, a chia
e também a canela. Leve para assar no forno preaquecido a
180ºC, por cerca de 30 minutos.

Dicas Nutricionais: A aveia contém
cálcio, ferro, proteínas, vitaminas, fibras e
carboidratos. A sua fibra solúvel está relacionada a
um bom funcionamento intestinal e à diminuição na
absorção do colesterol ruim. A banana é uma fruta rica
em fibras, potássio e vitaminas C e A.
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Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta
de alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e
sais minerais, principalmente potássio e vitaminas A,
B1, B2 e C.
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Rocambole de Chicória

Torta de Repolho

Alunas: Letticia Gabriela da Silva e Nataly Daiane Lourenço
Professora: Valmeire Carolina de Assis Vice-Diretora: Solange Benedita Pinto

Aluno: Rony Aparecido Da Silva
Vice-Diretora: Sueli Aparecida Vieira Nogueira

Escola Estadual Professora Terezinha Mariano Magnani
Espírito Santo do Turvo

Escola Estadual Francisco Duarte
Ibirarema

Década após década, essa receita permanece na nossa família. Dona Maria, a matriarca da
família, tinha como hábito fazer esta receita. Quando seus filhos cresceram, casaram-se e
foram embora, ela carinhosamente continuou a prepará-la: fazia um rocambole para cada
filho e isso virou uma tradição. Os filhos de Dona Maria também fazem essa receita para seus
filhos, demonstrando a essência e o carinho passados sucessivamente por várias gerações.

Essa é uma receita reconhecida por toda minha família. Eu e meus irmãos não gostávamos de
comer hortaliças. Minha mãe então, começou a fazer essa receita que era da minha avó. Hoje, eu e
meus irmãos comemos e gostamos muito.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 prato fundo de repolho sem as nervuras
4 tomates sem pele e sem sementes
1 cebola
1 dente de alho
Cheiro verde
Sal a gosto
4 ovos
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara de óleo
1 colher de fermento em pó
1 pacote de queijo ralado

½ copo (requeijão) de água
½ copo (requeijão) de leite
¾ copo (americano) de óleo
1 tablete de fermento
1 pitada de sal
1 pitada de açúcar
½ kg de farinha de trigo
Chicória picada

MODO DE PREPARO
Junte todos os ingredientes - primeiro os líquidos, depois a
farinha de trigo e por último, o fermento. Amasse bem, abra
a massa e enrole, recheando com a chicória picada. Depois
de enrolado, deixe descansar por uma hora, leve ao forno
preaquecido a 180°C e espere assar.

Ourinhos 411

Dicas Nutricionais: Uma alimentação
saudável deve conter alimentos capazes
de fornecer quantidades adequadas de nutrientes
(proteínas, carboidratos, gorduras e fibras) ao nosso
organismo.
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Dicas Nutricionais: O repolho é uma hortaliça
que se destaca como fonte de vitamina C e
também fornece vitaminas B1, B2, E e K, além de sais
minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio, enxofre e
ferro.
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MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes e coloque para assar em
forno preaquecido.
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Torta de Férias
Aluna:

Amanda Aparecida de F. Mosckosquisk
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Bolo de Fubá Cremoso
Aluna: Maria Eduarda Almeida Silveira
Comunidade: Aparecida das Graças Almeida (avó) e Adriana das Graças Almeida (mãe)
Professora: Fátima Prado Vice-Diretora: Rosana Abujamra Bitencourt

Vice-Diretor: Francisco Libardi

Escola Estadual Professor Júlio Mastrodomenico
Ipaussu

Escola Estadual Domingos Camerlingo Caló
Ourinhos

Essa é uma receita que minha avó fazia para os filhos dela. A cada sábado, ela trocava o tipo
de recheio. E ela passou a receita para os filhos que hoje seguem preparando essa torta aos
sábados, quando têm visitas em suas casas.

Minha avó passou essa receita para seus filhos e netos e até hoje ela é passada de geração a geração.
Desde criança, minha avó faz esse bolo e todos adoram, como sobremesa ou para um lanche da
tarde. É gostoso porque não é um bolo seco e ele fica bem cremoso e saboroso.

INGREDIENTES
4 ovos
4 xícaras de leite
3 xícaras de açúcar
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de fubá
100g de coco ralado
100g de queijo ralado
1 colher de fermento em pó.

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

1 ovo
3 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de óleo
50g de queijo ralado
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
Sal a gosto
600g de muçarela
400g de presunto

Com exceção do fermento em pó, bata todos ingredientes
no liquidificador, até ficar uma massa homogênea. Em
seguida, acrescente o fermento e bata mais um pouco. Em
uma forma untada, despeje a mistura do liquidificador e
leve ao forno preaquecido, até dourar.

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida,
despeje a metade da massa em uma assadeira untada.
Recheie com fatias de presunto e muçarela e coloque o
restante da massa. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno
até dourar.

Dicas Nutricionais: Tanto a farinha de trigo
branca quanto a integral são excelentes fontes
de selênio. E a integral contém excelentes teores de
manganês. Se puder, opte sempre pela farinha de trigo
integral, que além de tudo é também uma ótima fonte
de vitaminas B e de fibras.
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Dicas Nutricionais: O fubá deve ser
consumido com moderação, já que é um
alimento altamente calórico e rico em carboidratos,
que vai propiciar o ganho de peso quando consumido
em excesso.
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Cocada Cremosa de Maracujá

Bolo de Fubá com Laranja

Aluno: Pedro Antonio de Souza Militão
Professora: Paula Petrini Vice-Diretora: Silvana Regina Sampaio Buchala

Aluno: José Leandro Gomes de Camargo
Professoras: Joseane Garsolio dos Santos Motta e Priscila Batista Barreto Vice-Diretora: Ana Lucia Brito Cruz

Escola Estadual Doutor Ary Corrêa
Ourinhos

Escola Estadual Jardim Itamaraty
Ourinhos

Essa receita já está na minha família há um bom tempo. Quem nos apresentou foi minha
tia, que aprendeu a fazê-la em uma sorveteria na qual trabalhava. Essa receita era servida
como acompanhamento de sorvete.

Quando pequena, minha mãe gostava de
inventar comidas. Uma das experiências
dela foi esse bolo. Pensando em fazer um
bolo de fubá, ela quis inventar algo diferente
e então colocou a laranja no meio da receita.
INGREDIENTES
Massa:
2 ovos
1 xícara de suco de laranja
1 xícara de açúcar
1 xícara de fubá
1 xícara de farinha de trigo
1 colher de margarina
1 colher (chá) de fermento químico
Calda:
5 colheres cheias de chocolate em pó
1 colher de margarina
4 colheres de açúcar
4 colheres de leite

MODO DE PREPARO
Coloque em uma assadeira de buraco os ingredientes da
calda e leve ao forno micro-ondas. A cada minuto, retire
e mexa. Repita esse processo quantas vezes forem
necessárias. Se a calda estiver dura, acrescente leite e
reserve. Misture no liquidificador os ingredientes do bolo:
o suco de laranja, o açúcar, os ovos e a margarina. Aos
poucos, acrescente o fubá, a farinha de trigo e por último,
adicione o fermento. Depois, coloque a mistura do bolo em
cima da calda e asse no forno micro-ondas em potência
média, por 11 minutos.

INGREDIENTES
2 maracujás azedos (médios)
1 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de coco fresco ralado em fitas
½ lata de leite condensado (comum ou light)

MODO DE PREPARO
Coloque na panela de pressão a polpa dos maracujás, a água,
o açúcar e o coco. Tampe a panela e leve ao fogo alto até abrir
fervura. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais oito minutos.
Retire a pressão e se sobrar muito líquido, leve ao fogo para
secar um pouco. Misture o leite condensado e espere ferver.
Retire do fogo. Ao esfriar, leve para a geladeira.

Dicas Nutricionais: O maracujá é uma fruta
rica em vitamina C, vitaminas do complexo B,
vitamina A, ferro, cálcio, fósforo e fibras. A casca do maracujá,
geralmente ignorada pela maioria das pessoas, é riquíssima
em propriedades nutricionais funcionais e antioxidantes.
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Dicas Nutricionais: Os alimentos possuem
substâncias que são essenciais para o
desempenho das atividades do dia a dia. Essas
substâncias são chamadas de nutrientes. Existem os
macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e os
micronutrientes (vitaminas e minerais).
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Sorvete de Banana

Torta de Legumes

Aluna: Maria Clara Januário Pires
Vice-Diretora: Eliara Conceição Minucci Sábio Comunidade: Simone Januário

Aluno: João Carlos da Silva Melo
Professor: Ivan Pinheiro de Oliveira Vice-Diretor: José Gonçalves

Escola Estadual Professor Dalton Morato Villas Boas
Ourinhos

Escola Estadual Professor José Augusto de Oliveira
Ourinhos

Aprendi essa receita com minha tia. Fiz para experimentar e todos gostaram. Principalmente
quando entra o verão, é sempre bom ter esse sorvete para refrescar.
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Minha avó aprendeu essa receita com aproximadamente dez anos. Foi sua mãe adotiva quem a
ensinou, após ter aprendido provavelmente com seus antepassados. A minha avó ensinou à minha
mãe, que por sua vez ensinou à minha irmã mais velha e assim por diante.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

4 bananas
Leite desnatado
1 colher (chá) de baunilha
Amêndoas ou nozes moídas

4 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
12 colheres de trigo
Sal a gosto
½ litro de leite

MODO DE PREPARO
Descasque e corte as bananas em rodelas pequenas. Coloqueas em um recipiente e deixe repousar no congelador. Quando
estiverem congeladas, tire as bananas do congelador e
coloque-as em um liquidificador ou processador de alimentos.
Liquidifique-as e adicione leite aos poucos, fazendo pausas
para alcançar a consistência adequada, de maneira que seja
possível servir em uma taça individual e comer com uma colher
pequena. A receita não deve ficar nem muito dura, nem muito
aguada. Antes de chegar ao ponto ideal, adicione baunilha
e liquidifique uma última vez. Sirva o sorvete em recipientes
individuais e salpique amêndoas ou nozes moídas.

Recheio:
1 lata de milho verde
4 tomates sem pele e sem sementes
1 lata de ervilha
1 pimentão verde pequeno e bem picado
1 maço de cheiro verde
1 maço de cebolinha

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador, até dar o
ponto de uma massa de bolo. Despeje a massa em uma
vasilha e misture os recheios. Em seguida, acrescente
o fermento em pó. Em uma assadeira untada, despeje a
massa e leve ao forno preaquecido, até dourar.
Dicas Nutricionais: Banana é rica em
nutrientes e é super energética. A receita é
muito fácil de fazer e é uma alternativa para congelar
frutas sem desperdício.
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Dicas Nutricionais: Alimento saudável, por
ser feito com legumes.
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Molho para Churrasco

Suco Cor do Verão

Aluna: Tamires Coesta da Silva
Professoras: Nely Maria Roza Loregian e Cilmara Aparecida Amantini

Aluno: Júlio César Fagundes Sanches
Professora: Daiane Caroline Pieri Vice-Diretora: Maria de Fátima Gonçalves

Escola Estadual Professora Esmeralda Soares Ferraz
Ourinhos

Escola Estadual Professora Josepha Cubas da Silva
Ourinhos

Meus avós moram na cidade de São Paulo, sendo comum visitá-los nos feriados e férias
escolares. E um dos pratos típicos na casa dos meus avós é o tradicional churrasco,
acompanhado de deliciosos molhos. Um dos meus preferidos é o molhinho de tomate.

Essa é uma receita que a minha bisavó fazia para a minha vó tomar antes de ir à escola. Hoje, eu e
meu irmão menor moramos com minha vó e quando chegamos da escola, ou antes de ir dormir,
tomamos esse delicioso suco da minha querida vó, que é também nossa mãe.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

2 tomates maduros
1 cebola grande, picada
½ copo de azeite
½ copo de vinagre ou 1 limão
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
1 pitada de sal
Cheiro verde picado

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador todos os ingredientes. Sirva com
carne ou pão.
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4 litros de água
4 xícaras de açúcar cristal (640gr)
1 e ½ xícara de suco de limão (200ml)
Casca de 1 laranja picada (50gr)
1 cenoura

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A cebola é uma ótima
aliada para o melhor funcionamento do
intestino. Ela promove o funcionamento do aparelho
renal, além de reduzir o risco de aparecimento do câncer
de estômago.
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Dicas Nutricionais: Este suco é muito
saboroso, econômico e é também uma ótima
dica para ajudar no bronzeado, já que a cenoura possui
caroteno, rico em vitamina A, que previne a formação
precoce de rugas, acne, pele seca, pigmentação,
manchas e tom de pele irregular.
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No liquidificador, bata a cenoura, o suco de limão, o açúcar,
a casca de laranja e um pouco de água. Bata bem e peneire
o suco. Rendimento: 20 porções.
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Bolo de Banana Caramelada

Pamonha

Aluno: Felipe Arthur de Moraes Santana
Professor: Bruno Miller de Moraes Vice-Diretora: Ivone da Silva Santa Barboza
Estagiária: Melyssa Carolina Barrinuevo Fernandes

Aluna: Mayara Naldi Mansano Martins
Vice-Diretora: Araci Aparecida da Cunha
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Escola Estadual Padre Mário Briatore
Salto Grande

Escola Estadual Nicola Martins Romeira
Ribeirão do Sul
Em uma manhã ensolarada no sítio, quando a minha mãe estava varrendo o quintal, de longe avistou um cacho
de banana. Foi logo pegar a faca para colher aquelas bananas que já estavam madurinhas. Quando levava as
bananas para casa, lembrou-se de uma receita de um bolo que minha avó fazia para ela quando era criança.
Neste mesmo dia, resolveu preparar a velha receita que marcou sua infância e me chamou para ajudá-la. Nunca
tinha comido, e durante o preparo fiquei imaginando como ia ficar aquele bolo. Quando ela virou a assadeira
de bolo em cima de outra vasilha, tive uma surpresa: as bananas que tinham ficado no fundo, junto com o
açúcar derretido, formavam desenhos e deixavam o bolo com uma decoração muito bonita. Quando cortei e
experimentei um pedaço, percebi que além de bonito, ele era também delicioso.

Esta história conta um pouco da vida da minha família, que trabalha com a pamonha, alimento derivado do milho.
Nossa família mora na zona rural há mais de setenta anos, onde meu avô começou o negócio de vender pamonhas. Há
algum tempo, meu avô passou para meu pai e para a minha mãe o comércio que é um ponto de parada para viajantes
em geral. Toda a família sempre trabalhou com coisas ligadas à agricultura. Para aumentar a renda, meu avô resolveu
fazer pamonha para vender. Construiu então uma barraca na margem direita da Rodovia Raposo Tavares. Parte do
trabalho de preparo do milho e da pamonha é realizada em casa. Quando já embaladas em palha, as pamonhas são
cozidas no fogão a lenha. Consumimos o milho verde de várias formas: como milho refogado com frango, curau, angu,
bolo de milho com sal, bolo doce, bolinho frito, panqueca de milho, creme de milho, suco de milho, pamonha doce e
pamonha de sal. Minha mãe faz centenas de pamonhas todos os dias. Meu pai trabalha na barraca vendendo, além de
ajudar minha mãe nas horas vagas. É daí que vem a complementação da renda familiar.

INGREDIENTES
Massa:
5 ovos
3 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
1 tablete de margarina
1 e ½ xícara de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó

INGREDIENTES
12 espigas grandes de milho verde com a palha
1 xícara de óleo
1 colher de sal (ou a gosto)
1 colher (chá) de açúcar
1 xícara de queijo fresco cortado em cubinhos.

Cobertura:
Bananas cortadas em fatias
1 xícara (chá) de açúcar
½ xícara de água

MODO DE PREPARO
Primeiro faça a calda: coloque o açúcar e a água e
misture bem. Leve ao micro-ondas por 8 a 10 minutos.
Fique sempre de olho para não queimar e deixar, assim,
a calda ficar bem clarinha. Em seguida, caramelize uma
forma, de preferência retangular, e coloque as bananas
já fatiadas. Reserve. Enquanto isso, preaqueça o forno e
prepare a massa: bata as claras em neve e reserve. Em
outra vasilha, bata a margarina com as gemas e o açúcar,
até virar um creme. Desligue a batedeira e acrescente
a farinha, o fermento e o leite aos poucos. Mexa com
uma colher de pau até incorporar e depois volte a bater
na batedeira. Por último, acrescente as claras em neve
bem devagar para aerar a massa, sem bater. Na forma
já caramelizada, coloque a massa por cima, leve ao forno
preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos ou até
dourar. Tire do forno e espere uns cinco minutos, passe
uma faca ao redor para desgrudar e desenforme.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A banana é conhecida
por fornecer energia instantânea. É uma das
principais fontes de hidratos de carbono e de açúcar.
Ela também é rica em fibras dietéticas e contém uma
pequena quantidade de gordura e de proteína.
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Dicas Nutricionais: O milho e seus derivados
são fontes de energia e fundamentais para
o bom funcionamento do intestino, pois são ricos em
fibras. Participam da absorção dos carboidratos, das
proteínas, retardam a absorção de glicose e ajudam a
controlar o colesterol.
Histórias & Receitas 2015

Retire as palhas das espigas. Reserve as palhas maiores
para servir de embalagem para as pamonhas. Retire os
cabelos do milho e em seguida, rale as espigas. Faça um
copo com duas palhas de milho e encha-o com o creme.
Em seguida, pegue a palha larga, feche o copo com o creme
e amarre com barbante. Enquanto isso, com a água já
fervente, coloque as pamonhas para cozinhar. Cubra com
sabugos para fazer peso, de forma que a pamonha não boie.
Cozinhe por mais ou menos uma hora. Ao dar o ponto, retire
com escumadeira grande, escorra a água, coloque na caixa
térmica para conservar a temperatura. Está pronta para
ser consumida.
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Torta de Pizza

Bolo de Milho Cremoso

Aluna: Maria Clara Scantamburlo
Professora: Vanilde Peruche Ramos Vice-Diretora: Veruska de F. Fernandes Giacomini

Aluna: Vitória Gabriele Zandoni Dias
Professora: Roselaine Alves Vice-Diretora: Denise Bernucci Gozzo Cruz

Escola Estadual Leônidas do Amaral Vieira
Santa Cruz do Rio Pardo

Escola Estadual Professor Tomaz Ortega Garcia
Santa Cruz do Rio Pardo

Esta receita está ligada à minha avó materna, que adorava culinária mas não cozinhava muito,
pois teve depressão após o falecimento do
meu avô. Pelo fato de minha mãe trabalhar
fora, eu passava grande parte do tempo com
minha avó. Quando eu tinha sete anos, minha
avó resolveu fazer uma torta para família, em
sinal de sua melhora. Observando minha avó,
aprendi a cozinhar e a ter amor pela culinária.

Quando a minha avó era pequena, ela observava a minha bisavó fazer o bolo de milho
cremoso. Era o seu preferido. Minha bisavó ensinou minha avó fazer o bolo. Minha avó teve
duas filhas e as ensinou também. Eu aprendi a fazer esse bolo quando eu tinha sete anos e
também é o meu preferido.

INGREDIENTES
Recheio:
200g de presunto
200g de queijo muçarela
1 tomate picado
1 cebola picada
Orégano a gosto
Massa:
2 xícaras de maisena
2 xícaras de farinha de trigo
5 ovos
¾ de xícara de óleo
1 pacote de queijo ralado
2 xícaras de leite
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
Sal a gosto

INGREDIENTES
1 lata de milho verde, com água e tudo
½ lata de óleo (medida: lata de milho verde)
1 lata de açúcar (medida: lata de milho verde)
½ lata de fubá (medida: lata de milho verde)
4 ovos
2 colheres (sopa) bem cheias de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de coco ralado
1 e ½ colher (chá) bem cheia de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o leite, os ovos, óleo e a farinha
de trigo. Acrescente a maisena aos poucos e, depois, o
queijo ralado. Bata novamente. Por último, coloque o sal
e o fermento. Unte uma forma e despeje parte da massa,
coloque todo o recheio e cubra com o restante da massa.
Preaqueça o forno e coloque a torta para assar por 40 a
45 minutos, em temperatura média.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Para uma torta mais
saudável, substitua o queijo e o presunto
por legumes.
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Dicas Nutricionais: O milho é considerado
um dos alimentos mais nutritivos que
existem, pois contém praticamente todos os
aminoácidos. Além de fibras, possui proteínas, vitamina
A, vitaminas do complexo B, ferro, potássio, fósforo,
cálcio. É também uma boa fonte de carboidratos.
Histórias & Receitas 2015

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador. Depois de
bem batido, acrescente o coco ralado, o fermento e misture
bem. Coloque para assar na forma redonda de buraco ou
na quadrada. A forma deverá ser untada. Leve ao forno
preaquecido a 180°C, por aproximadamente 40 minutos.
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Paçoca de Colher

Bolo de Repolho

Aluna: Nayane Alice Vieira Bernardo
Professora: Elcen Nocera Simão Vice-Diretora: Maria de Fátima da Silva

Aluna: Mariana Lopes Salandin
Professora: Rosiney Aparecida dos Santos Lopes Vice-Diretora: Luciana de Fátima Milo Vilas Boas

Escola Estadual Professora Durvalina Teixeira da Fonseca
Santa Cruz do Rio Pardo

Escola Estadual Sinharinha Camarinha
Santa Cruz do Rio Pardo

Esta receita foi passada para a minha mãe pela esposa de um amigo do meu pai. Um dia,
meu pai experimentou e pediu para a minha mãe fazer. Todos gostaram e agora, minha
mãe sempre faz.
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No dia das mães, anos atrás, minha avó ganhou um livro de receitas de meu pai. Meu tio,
então, começou a escrever no livro receitas de doces e salgados. Um dia, minha avó resolveu
fazer o bolo de repolho para a minha família. Quando experimentei, gostei muito. Agora, o
livro está bem velhinho, mas é guardado
com muito carinho.

INGREDIENTES
1 prato fundo de repolho picado
3 tomates picados
3 ovos
5 colheres ( sopa) de farinha de trigo
1 copo (americano) de leite
1 colher ( sopa) de margarina
1 pires de queijo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cheiro verde, sal, pimenta, ½ cebola

INGREDIENTES
500g de amendoim torrado
1 pacote de bolacha maisena
1 lata de leite condensado light

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Triture o amendoim e a bolacha maisena no liquidificador.
Coloque a mistura em uma bacia. Misture o leite
condensado, aos poucos, eté obter uma mistura
homogênea. Coloque em copinhos e sirva.

Em uma tigela, pique o repolho, os tomates, a cebola, o
cheiro verde e misture tudo, temperando como uma salada.
Bata os três ovos com o leite e a margarina. Adicione aos
ingredientes da tigela e aos poucos acrescente a farinha
de trigo e o queijo ralado. No final, coloque o fermento em pó.
Despeje em uma forma untada e leve ao forno até dourar.

Dicas Nutricionais: A paçoca é muito
consumida no mês de junho por ser um
alimento típico de festa junina, mas o que muitos não
sabem é que o doce fornece diversos benefícios para
o organismo.
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Dicas Nutricionais: O repolho é rico em
vitaminas A, C e do complexo B, o que
estimula as defesas naturais do organismo. É boa
fonte de minerais como potássio, cálcio, fósforo e ferro,
combatendo a desnutrição e a anemia. É pouco calórico
e rico em fibras, enriquecendo a alimentação sem
aumento de calorias.
Histórias & Receitas 2015
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Torta de Abobrinha
Alunas: Kátia Maria de Souza e Kamila Aparecida de Souza
Professora: Gabriela Correia Araujo da Cruz Vice-Diretora: Luciene Damasceno Silva

Escola Estadual Professor Homero Calvoso
São Pedro do Turvo
Esta receita era feita pela nossa avó e foi
ensinada para a nossa mãe, que ainda
a prepara e que também nos ensinou.
Escolhemos esta receita por ser fácil e
simples de ser preparada e também pelo
fato de ser composta por ingredientes
saudáveis e nutritivos.

INGREDIENTES
Massa:
3 ovos
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (sopa) de sal
Margarina para untar
Recheio:
1 abobrinha média ralada
3 tomates sem sementes picados
1 cebola picadinha
Cheiro verde, sal, pimenta do reino e orégano a gosto

MODO DE PREPARO
Aqueça o forno em temperatura alta. Misture todos os
ingredientes do recheio em uma vasilha, tempere e reserve.
Bata os ingredientes da massa no liquidificador até ficar
homogêneo. Despeje metade da massa em uma assadeira
retangular untada com margarina. Distribua o recheio e
cubra com o restante da massa. Leve para assar por cerca
de 40 minutos, abaixando a temperatura do forno depois
de 20 minutos.

Dicas Nutricionais: A abobrinha é rica em
niacina, é fonte de fibras e de vitaminas
do complexo B e vitamina A. O tomate é rico em
antioxidantes (vitaminas A, C e betacaroteno) e
possui propriedades anti- inflamatórias.
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Nhoque da Vovó
Aluna: Jéssica Cardoso Araújo
Professor: Antonio Marin Junior

Escola Estadual Ângelo Franzin
Águas de São Pedro
Eu sempre gostei de purê de batata e de carne
moída. Sempre comia isso. E também sempre fui
muito bagunceira. Meu vô dizia que, se eu não me
comportasse, daria um nhoque na minha cabeça.
Um dia perguntei o que eu iria comer e minha avó
disse que eu iria comer um nhoque. Nossa, fiquei
assustada. Mas quando ficou pronto eu adorei o
nhoque da vovó. Ficou uma delícia.

INGREDIENTES
4 batatas grandes
1 xícara de farinha de trigo
Sal a gosto
½ kg de carne moída
1 cebola picada
1 tomate picado
1 caixinha de molho de tomate
2 tabletes de caldo de carne
1 colher (café) de alho em pasta
Queijo ralado a gosto
Azeite a gosto

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Por ser à base de
carboidratos, esta receita é muito calórica mas
bastante nutritiva, indicada para quem faz bastante
atividade física.
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Cozinhe as batatas já descascadas em água, até que
estejam macias, no ponto de um purê. Escorra a água e
depois comece a amassar até virar uma massa. Em seguida,
acrescente aos poucos a farinha de trigo e o sal. Amasse
bem e bata a massa até que fique bem consistente para
o corte. Em seguida, coloque a massa sobre uma mesa
enfarinhada e faça cordões de mais ou menos um dedo
de grossura. Corte em pedaços de mais ou menos 2cm.
Depois, leve ao fogo em uma panela com bastante água
temperada com sal. Quando a água levantar fervura, vá
colocando os cubinhos na água até eles começarem a subir.
Adicione água fria em uma bacia e coloque o escorredor
dentro da bacia, retire os cubinhos já cozidos e coloqueos no escorredor para dar choque térmico. Escorra bem
e coloque os cubinhos em um refratário e reserve para
receber o molho. Enquanto a massa está sendo preparada
na panela, junte em uma outra panela o azeite, a cebola
picada, o tomate picado, a carne moída, os tabletes de
carne e a pasta de alho em fogo alto. Mexa e deixe cozinhar
bem. Quando a carne estiver cozida, acrescente o molho
de tomate e deixe cozinhar por mais ou menos três
minutos. Depois, despeje o molho por cima dos cubinhos
no refratário, salpique queijo ralado a gosto e leve ao forno
para gratinar. Sirva quente.
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Lasanha Leve

Suco de Laranja com Abacaxi

Aluno: Alan Delon Silva
Vice-Diretora: Luciane Smanioto

Aluna: Joice Ramone Gomes
Vice-Diretora: Marilene Ferreira de Souza

Escola Estadual Professor José Abílio de Paula
Águas de São Pedro

Escola Estadual Professor Francisco Mariano da Costa
Jardim Novo Horizonte

Lá em casa, todos gostamos muito de lasanha, mas como estamos precisando controlar o
peso, optamos por substituir a massa por abobrinha. Por causa das aulas sobre alimentação
saudável, aprendi que as massas possuem
grande valor calórico e orientei a minha
mãe, que trocou a massa pela abobrinha.
Assim, resgatamos esta perdição e
conseguimos ter um bom apetite.

O suco de laranja é o suco que eu mais gosto. Em casa, eu e minha mãe sempre fazemos.
Na escola da família, no último sábado de cada mês, a gente faz café da manhã e uma
vez, fizemos o suco de laranja com abacaxi e ficou muito bom. Eu gosto desse suco porque
é saudável, muito gostoso e tem vitamina C, além de servir para qualquer ocasião: café da
manhã, almoço, café da tarde e também para o jantar.

INGREDIENTES
2 abobrinhas cortadas em rodelas
200g de queijo cottage
200g de ricota passada na peneira
1 colher (chá) de sal
1 pitada de noz-moscada
1 colher (sopa) de cheiro verde picado
1 envelope de caldo de galinha dissolvido
100g de blanquet de peru
1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado light

MODO DE PREPARO
Ferva as rodelas de abobrinha em água com sal, até tirar
delas o aspecto de cru. Retire-as e mergulhe em água
fria. Retire novamente, seque com papel toalha e reserve.
Misture à parte o cottage, a ricota, o sal, a noz-moscada,
o cheiro verde e o caldo de galinha. Depois, faça camadas
intercalando abobrinha, o blanquet de peru e o creme de
queijos. Cubra com molho de tomate (opcional). Leve ao
forno médio (180ºC) para aquecer e dourar. Salpique o
parmesão light e sirva.

INGREDIENTES
1 fatia grossa de abacaxi picado (100 gr)
1 xícara (chá) de suco de laranja (200 ml)
4 folhas de hortelã (0,5 gr)
1 colher (sopa) de adoçante
Dicas Nutricionais: A abobrinha é um
alimento rico em betacaroteno (provitamina
A), e uma boa fonte de Vitamina C e dos minerais
cálcio, fósforo e ferro. Sua casca é rica em fibras e, por
isso, não deve ser descascada para o consumo e nem
cozida por mais de dez minutos.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A laranja auxilia o
organismo no combate às infecções, na boa
formação dos ossos e dentes, na cicatrização de feridas
e queimaduras. É excelente aliada na proteção contra
doenças cardiovasculares, diabetes, certos tipos de
câncer e até Alzheimer. O abacaxi regula a atividade
muscular do coração e é um excelente diurético.
Histórias & Receitas 2015

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o abacaxi, o suco de laranja e o
hortelã. Adoce com o adoçante e sirva em seguida.
Rendimento: 2 porções
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Brigadeiro de Copinho

Comunidade: Adriano Semmler
Professor: Lélier Mariconi Martins

Aluna:

Escola Estadual Augusto Mellega
Piracicaba

Larissa Regina Aparecida da Conceição
Professora: Rita Maria de Araújo

Escola Estadual Dionete Miori Callegari
Piracicaba

Esta receita surgiu por conta de minha amiga Zilda, que adora cozinhar. Tive a oportunidade
de experimentar diversos sabores da cozinha mexicana, mas lembro até hoje quando Zilda
me serviu o molho guacamole com nachos: foi delicioso. O molho tem um sabor marcante
de limão e é picante. Levei, então, a receita escrita à mão por Zilda até a minha casa e tive
a oportunidade de cozinhar e apresentar o prato para a minha família. Hoje, ele não pode
faltar em rodas de amigos e reuniões de família. Chamamos a Zilda para participar e provar
esse prato feito por mim.

Quando éramos pequenos, eu e meus primos íamos para o sítio de nossa avó Ana, onde
passávamos as nossas férias. Era só alegria e diversão. E minha avó fazia esse doce que
agradava a todos.

INGREDIENTES
1 abacate maduro
1 tomate sem pele e sem semente
1 dente de alho
1 cebola média
Pimenta sem semente
(pode ser malagueta para os mais corajosos, dedo-demoça ou de cheiro para os mais tímidos)
Suco de 2 limões
(depende da preferência ao gosto do limão)
1 colher (sopa) de coentro (opcional)
Sal a gosto

INGREDIENTES
4 copos de 250ml de leite em pó
4 copos de 250ml de chocolate em pó
1 copo de 250ml de água
1 copo de 250ml de açúcar.

MODO DE PREPARO
Abra o abacate ao meio e retire o caroço. Com a polpa
cortada em pedaços, coloque dentro de um pilão ou
recipiente parecido. Corte os tomates, a cebola, o dente
de alho e a pimenta em pedaços bem pequenos. Junte ao
abacate e amasse até formar uma pasta - quanto mais
homogênea, melhor. Tempere a gosto, com limão, sal e
coentro picado.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Apesar de ser uma
das frutas mais calóricas, o abacate também
é uma das mais poderosas em termos nutricionais e
funcionais. Contém ácido oléico, que aumenta a sensação
de saciedade, ajuda a baixar a carga glicêmica e reduz a
inflamação das células, o que resulta em menos gordura
corporal e age na proteção contra o diabetes.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O chocolate possui
grande valor energético e uma boa
quantidade de minerais como cálcio, fósforo, potássio
e sódio. Mas é bastante calórico e deve ser consumido
com moderação.
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Misture tudo em uma vasilha até ficar cremoso. Despeje
em copinhos e leve ao congelador.
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Bolo de Queijo

Bolo de Maçã com Canela

Aluno: Felipe Palmas de Souza
Professora: Claudia Machado

Aluno: Theo Cera Schmidt
Professoras: Rosali Padoan Barbosa e Nanci Aparecida Coelho Martins

Escola Estadual Professor Attilio Vidal Lafrata
Piracicaba

Escola Estadual Professor Augusto Saes
Piracicaba

A família do meu pai é muito grande e mora na zona rural. Como lá têm algumas vacas, eles
sempre aproveitaram o leite para fazer queijo. Essa receita já é antiga na família e aqui em
casa não falta o bolo de queijo. Meu pai diz que, quando come esse bolo, dá saudade da sua
infância no sítio.

Essa receita é feita na minha família há muito tempo. Minha bisavó foi quem começou a
fazer, depois passou para a minha vó e ela ensinou minha mãe. Sempre que a família se
reúne para um chá da tarde, o bolo está
na mesa. É uma delicia.

INGREDIENTES
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (sopa) de canela em pó
3 ovos
3 maçãs grandes
1 xícara de óleo vegetal
Uva passa a gosto

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

3 xícaras de trigo
3 xícaras de açúcar
1 xícara de leite
1 colher bem cheia de manteiga
1 colherinha de fermento em pó
3 ovos
1 pitada de sal
1 pires de queijo ralado

Em uma tigela, coloque as maçãs picadinhas, a farinha, o
fermento, a canela e as passas. No liquidificador, bata os
ovos, o óleo, o açúcar e as cascas da maçã. Junte esta
mistura com a da tigela e mexa bem delicadamente. Unte
uma assadeira de furo com margarina, açúcar e canela.
Leve para assar por aproximadamente 40 minutos em
fogo médio.

MODO DE PREPARO
Bata o açúcar com a manteiga e, em seguida, as gemas, o
sal, o leite e, por último, a farinha misturada com o queijo e
o fermento, e as claras batidas em neve. Despeje em uma
forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de
rosca. Leve ao forno quente.

Dicas Nutricionais: Tanto a farinha de trigo
branca quanto a integral são excelentes
fontes de selênio. E a integral contém excelentes
teores de manganês. Se puder, opte pela farinha de
trigo integral, que é uma ótima fonte de vitaminas
B e de fibras. Você pode optar, também, pelo leite
desnatado e pelo açúcar mascavo.
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Dicas Nutricionais: A maçã é uma fruta
rica em fibras e em vitamina A, vitamina
B1, vitamina B2, vitamina C e vitamina E. Auxilia na
prevenção de diversas doenças.
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Bolinho de Chuchu

Patê de Abacate com Alho

Aluna: Emiliana Cristina Godoi Mariano
Vice-Diretora: Regina Aparecida de Aguiar

Aluno: Lucas Gil
Vice-Diretora: Lucimar de Almeida

Escola Estadual Professor Eduir Benedito Scarppari
Piracicaba

Escola Estadual Professor Felipe Cardoso
Piracicaba

Essa receita foi a saída que minha avó encontrou para aumentar a mistura, quando uma tia
chegou na casa dela para almoçar. Não havia nada na geladeira, somente alguns legumes.
Imediatamente, ela resolveu improvisar, fazendo bolinhos de chuchu. A receita deu tão certo
que até hoje ela é preparada em nossa família.

Como era de costume, todos os dias a minha tia fazia o café da tarde. Um dia, fui passear em
sua casa e ela preparou essa receita. Achei muito interessante e comecei a admirar aquele
caroço dentro da travessa. Então perguntei para a minha tia o que era aquilo. Ela respondeu
que era patê de abacate, receita que ela aprendeu com uma amiga. Experimente, é gostoso,
saudável e não tem conservantes.

INGREDIENTES
1 abacate médio maduro
2 dentes de alho
1 colher de sal
½ xícara de suco de limão
Pimenta do reino a gosto
Cheiro verde a gosto
Folhas de hortelã para decorar

MODO DE PREPARO
Pique o abacate e reserve o caroço. Em um processador,
coloque o abacate, o alho, o sal, o cheiro verde e o suco do
limão. Bata bem e experimente para testar o tempero.
Deixe na geladeira até servir e coloque o caroço dentro da
travessa para evitar que o patê escureça. Decore com as
folhas de hortelã e sirva gelado.

INGREDIENTES
1 xícara de chuchu cru ralado
2 ovos
3 xícaras de farinha de trigo
½ xícara de leite
1 colher de fermento
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Rale o chuchu e escorra toda a água. Misture todos os
ingredientes até ganhar consistência. Aqueça o óleo e, com
uma colher, coloque os bolinhos no óleo para fritar.

Dicas Nutricionais: O chuchu possui baixo
valor calórico e é rico em água. Não contém
colesterol e é uma rica fonte de fibra dietética, o que o
torna alimento indicado para quem quer perder peso.
Possui ainda vitaminas essenciais, como a vitamina C, a
tiamina, a riboflavina e a piridoxina e minerais como o
potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o zinco.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Apesar de ser uma das
frutas mais calóricas, o abacate também é uma
das mais poderosas em termos nutricionais e funcionais.
Contém ácido oléico que aumenta a sensação de saciedade,
ajuda a baixar a carga glicêmica, reduz a inflamação das
células e age na proteção contra o diabetes.
Histórias & Receitas 2015
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Iogurte de Morango

Geleia de Maçã com Pimenta

Aluna: Yara de Almeida
Vice-Diretora: Almerinda Martinelli Barreto de Fernandes

Trabalho realizado com alunos da semana letiva
Professora: Maria Angelita Migallon Vice-Diretora: Silvana Aparecida Cardoso

Escola Estadual Professor Hélio Nehring
Piracicaba

Escola Estadual Professor José Martins de Toledo
Piracicaba

Esta receita é da tia Maria, que a prepara todos os finais de semana, quando reúne a família.

A vice-diretora optou pelo trabalho coletivo a partir de conversas e discussões com os alunos
sobre a importância de consumir alimentos saudáveis. Escolheram a maçã por ser uma fruta
conhecida, rica em vitaminas, fibras e sais minerais, fácil de encontrar e de preço acessível. Os
alunos estudaram as variedades da fruta, a época de colheita e plantaram algumas mudas
na escola. Na merenda, a maçã é servida pelo menos uma vez na semana.

INGREDIENTES
INGREDIENTES

2 copos de suco de laranja
1 maçã ralada com casca e tudo
1 pimenta dedo-de-moça batida sem semente
1 copo de açúcar

1 caixa de morangos
1 pacote de gelatina sem sabor
2 potes de iogurte integral
2 colheres de açúcar

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo. Quando a
mistura estiver soltando do fundo da panela (consistência
de geleia), desligue o fogo, deixe esfriar e armazene em um
vidro na geladeira. Sirva com torradas.

Dissolva a gelatina com meio copo de água no forno microondas. Coloque no liquidificador os morangos já lavados, a
gelatina, o iogurte integral e o açúcar. Bata em velocidade
máxima por cinco minutos. Despeje em copinhos e leve à
geladeira por duas horas.

Dicas Nutricionais: O morango possui
apenas 30Kcal a cada 100gr, sendo ótimo para a
dieta. Possui minerais como cálcio, manganês, magnésio,
fósforo, ferro e zinco. É uma ótima fonte de vitamina
C e riboflavina (vitamina B2), nutriente que auxilia no
metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas, sendo
importante para a saúde dos olhos, pele, boca e cabelos.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Uma maçã possui cerca
de 70kcal e ótimo valor nutritivo. Tem uma
fibra solúvel, a pectina, e potássio que evitam o acúmulo
de gordura na parede arterial. Melhora a circulação
sanguínea e colabora na diminuição das taxas de
colesterol no sangue. É também uma fruta hidratante e
ideal para crianças que gastam bastante energia.
Histórias & Receitas 2015
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Salada Cor-de-Rosa

Brigadeiro de Mandioca

Alunos: Ana Julya e Sérgio
Vice-Diretora: Marta Freitas Oliveira

Comunidade: Geni CorreaTrugilio
Professora: Magali Olinda Trugilio

Escola Estadual Professor Abigail de Azevedo Grillo
Piracicaba

Escola Estadual Professora Carolina Mendes Thame
Piracicaba

Essa salada tem uma história que agora eu vou contar. O meu tio Júnior, quando criança,
não gostava de salada de jeito nenhum. Minha avó falou então que ia fazer uma salada
cor-de-rosa e meu tio respondeu que não existia salada cor-de-rosa. ‘Se eu fizer uma salada
cor-de-rosa, você come?’, perguntou ela. Meu tio respondeu que sim, ela fez a salada e ele
comeu. Até hoje, esse é o prato preferido do meu tio e o meu, também.
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Esta receita foi feita por acaso. A minha bisavó estava cozinhando mandioca e a minha mãe,
na época ainda criança, queria comer a mandioca como um doce, acrescentando chocolate.
A minha bisavó fez uma porção de mandioca com sal e outra com açúcar e chocolate. Esta
foi a preferida de todos. Por causa do sucesso, resolveu então acrescentar mais ingredientes
e melhorar o sabor. Assim, criou o brigadeiro de mandioca.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

½ repolho roxo
2 tomates
1 cebola roxa
1 vidro de maionese light pequeno
Cheiro verde, sal, azeite e limão a gosto

1 e ½ xícara (chá) de mandioca
1 xícara (chá) de leite em pó
2 colheres (sopa) de margarina
3 colheres (sopa) de chocolate em pó meio amargo
Chocolate granulado para cobrir
10 colheres (sopa) de açúcar

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Pique o repolho, o tomate, a cebola e o cheiro verde.
Acrescente o sal, o azeite e o limão a gosto. Misture com a
maionese e bom apetite.

Dicas Nutricionais: O repolho roxo previne
contra o envelhecimento precoce, reduz as
chances de câncer, melhora a saúde da pele e dos
olhos, ajuda na perda de peso, estimula o sistema
imunológico, ajuda a construir ossos mais fortes,
desintoxica o organismo.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A mandioca é uma raiz
com alto valor energético (cada 100 g possui
150 calorias). Também possui sais minerais (cálcio, ferro
e fósforo) e vitaminas do Complexo B.

Histórias & Receitas 2015

Cozinhe a mandioca até o ponto em que ela desmanche,
escorrendo e amassando em seguida. Em outra
panela, derreta a margarina e só depois acrescente a
mandioca, misturando bastante. Adicione o restante
dos ingredientes e coloque no fogo para cozinhar até que
se desprenda do fundo da panela. Espere esfriar. Passe
manteiga nas mãos para não grudar, enrole em bolinhas
e passe no chocolate granulado. Está pronto para servir.
Rende 24 brigadeiros.
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Bolinho de Casca de Batata

Bolo de Maracujá

Aluna: Lana Vitória Novais Malheiros Bozi
Professoras: Patrícia Carla Borsato Elias e Cristiane C. Deliberali

Aluno: Lucas Bortolim
Vice-Diretora: Márcia B. Casanova

Escola Estadual Professora Catharina Casale Padovani
Piracicaba

Escola Estadual Professora Márcia Modesto
Piracicaba

Foi pelo projeto Alimentação Saudável, realizado na minha escola, que surgiu essa receita.
Pesquisamos e escolhemos algumas receitas. A partir de então, minha mãe começou a fazer
em minha casa esse prato gostoso e saudável. A família ficou surpresa quando comentamos
que a receita não usava a batata e sim, suas cascas. Assim, este prato simples, rápido e saboroso
começou a fazer parte do nosso cardápio.
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Durante minha infância, passei vários finais de semana e férias inesquecíveis e divertidas no sítio dos meus avós.
O sitio era simples, porém um lugar calmo e agradável. Árvores por todos os lados, passarinhos de diversas cores,
tamanhos e cantos diferentes. Outra coisa que me deixava animado era a horta repleta de verduras. Do lado
esquerdo da horta, havia um enorme pé de maracujá. Era o maior que já tinha visto, com maracujás grandes e
bem amarelinhos. Vovó pedia para que fôssemos colher os maracujás. Pegávamos o cesto e íamos em direção
às frutas, alegres porque sabíamos que para o café da tarde, teríamos aquele delicioso bolo de maracujá que
só a vovó sabia fazer. Enquanto ela preparava o bolo, a criançada corria no quintal. Depois de algum tempo,
sentíamos aquele irresistível e inconfundível cheiro do bolo. Era outra correria para ver quem chegava antes
para pegar o primeiro pedaço. O tempo passou, as crianças cresceram e os avós venderam o sitio. As árvores e os
pássaros daquele paraíso ficaram em nossas lembranças.

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de casca de batata
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de salsinha picada
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
2 ovos
Sal a gosto
Óleo para fritar

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
5 ovos
1 xícara (chá) da polpa do maracujá com sementes
100g de margarina
1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Lave bem as cascas das batatas e leve para cozinhar. Depois
de cozidas, bata no liquidificador. Em seguida, coloque as
cascas batidas em uma tigela e acrescente os ovos, a
farinha de trigo, a salsinha, o sal e o fermento. Misture tudo
muito bem. Coloque o óleo na panela, leve ao fogo e deixe ficar
bem quente. Modele os bolinhos com o auxílio de uma colher
e frite até ficarem dourados. Coloque em papel toalha para
escorrer o óleo. Rendimento: 13 porções.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Apesar da fritura, esta
receita tem grande valor nutritivo, pois a
casca da batata pode ter mais vitamina C do que uma
laranja. Além disso, é lá que se concentram as fibras e o
potássio, importantes para a digestão e o metabolismo
de carboidratos e proteínas. O bolinho de casca de batata
também fica muito saboroso e saudável quando assado.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: O maracujá é rico em
vitaminas A, C , do complexo B, ferro, cálcio,
fosforo e fibras. Sua casca, geralmente ignorada, é
riquíssima em propriedades nutricionais funcionais e
antioxidantes com alto poder desintoxicante. Assim,
o maracujá auxilia varias funções orgânicas e reações
químicas no nosso organismo.
Histórias & Receitas 2015

Bata as gemas, o açúcar e a margarina, até fazer uma
mistura homogênea. Acrescente a farinha e a polpa do
maracujá e mexa bem devagar. Adicione as claras em neve
e misture bem. Em seguida, acrescente o fermento em pó.
Leve ao forno preaquecido em 180ºC, até dourar. Para a
cobertura, use mais uma xícara de polpa de maracujá com
sementes e duas xícaras de açúcar. Leve ao fogo até ficar
em ponto de fio. Desenforme o bolo e despeje por cima a
cobertura.
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Bolo de Fubá

Piracicaba 445

Peixe Ensopado

Aluna: Ana Clara L. dos Reis
Professor: Gilson Rocha Vice-Diretor: Vinícius Carlos Rodrigues

Aluna: Keila França Custodio
Professora: Aparecida Maria Julieta Rocatto

Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Silveira Consentino
Piracicaba

Escola Estadual Frei Fernando Maria Fachini
Santa Maria da Serra

Esta receita é antiga e foi passando de pai para filho. Antigamente, era feita com gordura de
porco e farinha de milho. Hoje, usa-se óleo de milho ou de soja, além do fubá. O fogão de lenha
foi trocado pelo fogão a gás e o açúcar mascavo, pelo açúcar refinado. Era batida à mão e hoje
se usa uma batedeira. Mas continua deliciosa e nutritiva.

Essa receita eu preparo sempre com muito carinho para os meus familiares, que a apreciam demais. Ela está
presente na história de minha família: meu avô, morador da cidade há muitos anos, sempre que possível
preparava para nós. Lembro-me dos dias festivos em que o peixe ensopado fez parte de nosso cardápio.
Juntamente com essa iguaria, tenho as lembranças das reuniões familiares que tanto nos alegravam. A
função da pesca na cidade de Santa Maria da Serra merece destaque, pois é o sustento de muitas famílias
que encontraram no magnífico Rio Piracicaba
uma grandiosa fonte de renda.

INGREDIENTES
800g de postas de peixe (tilápia)
½ pimentão verde
½ pimentão amarelo
2 tomates médios picados
1 cebola grande picada em rodelas
4 dentes de alho picados
1 limão
1 maço de cebolinha verde
Azeite
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto

INGREDIENTES
4 ovos
1 xícara de açúcar
1 xícara de óleo de milho ou de soja
1 xícara de trigo
½ xícara de leite
1 xícara de fubá mimoso
1 colher (chá) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, tempere as postas de peixe com sal,
alho, limão e pimenta do reino. Corte os tomates, a cebola
e os pimentões. Em uma panela bem grande, acrescente
uma colher de sopa de azeite e o alho. Junte todos os
ingredientes e refogue. Coloque 1 litro de água e deixe
ferver por 15 minutos em fogo médio. Adicione as postas
e deixe por mais 10 minutos em fogo baixo. Desligue e
acrescente a cebolinha verde.

MODO DE PREPARO
Em uma batedeira, bata os quatro ovos, o açúcar, e a xícara
de óleo, até a massa estar bem homogênea e de cor bem
clara. Unte uma forma de furo central com manteiga e
açúcar e despeje a mistura já batida. Acrescente a farinha
de trigo, o leite e continue batendo. Por fim, adicione o fubá
e o fermento. Leve ao forno preaquecido a 250ºC, por 35
minutos.

Dicas Nutricionais: O fubá deve ser
consumido com moderação, já que é um
alimento altamente calórico e rico em carboidratos, que
vai propiciar o ganho de peso quando consumido em
excesso.
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Dicas Nutricionais: O consumo de peixe é
muito nutritivo e saudável e deveria estar
sempre presente em nossa alimentação.

Histórias & Receitas 2015
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Bolo de Banana
Aluna: Julia Libardi Antônio
Vice-Diretora: Sandra Irene Libardi

Escola Estadual Professora Pedro de Mello
Tupi
Esta receita é da minha avó. Ela morava no sítio, onde havia galinhas poedeiras, vaca leiteira
e vários pés de banana. Quando as bananas começavam a amadurecer, para não jogar fora,
minha avó fazia uma torta. Essa receita passou para minha mãe, que passou para mim e que
também já foi feita pela minha filha. É uma receita simples, barata e muito gostosa!

INGREDIENTES
6 bananas grandes
4 ovos
1 litro de leite
6 colheres de açúcar
1 colher (chá) de canela
1 colher (sopa) de amido de milho
Baunilha a gosto

MODO DE PREPARO
Corte as bananas ao meio, na transversal, e coloque em
uma forma. Polvilhe com canela e leve ao forno. Em seguida,
prepare o creme no fogão com duas gemas, leite, açúcar e
amido de milho (maisena), até engrossar. Coloque o creme
preparado em cima das bananas já assadas. Bata as claras
em neve, acrescente açúcar e coloque em cima do creme.
Leve a forma ao forno até dourar.

Dicas Nutricionais: A banana é uma fruta de
alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e sais
minerais, principalmente potássio e vitaminas A, B1, B2 e C.
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Yakimeshi de Frango
Aluna: Karla Letícia Seviero Rampazzi
Professores: José Roberto Conceição e André Mesquita Trombeta

Escola Estadual Filomena Scatena Christófano
Alfredo Marcondes
A família de minha avó morava próxima a uma colônia oriental, onde a comunidade costumava se reunir
nos finais de semana para apreciar esta receita, com muita alegria e o envolvimento de todos. Depois,minha
vó passou a fazer essa receita em casa. Sempre a observava e comecei a cozinhar e a preparar deliciosos
pratos para meus familiares. Esta receita é personalizada, pois modifiquei alguns dos ingredientes, tirando
uns e acrescentado outros.

INGREDIENTES
2 e ½ xícaras de arroz lavado (pode ser integral)
4 e ½ xícaras de água fervente
½ cebola pequena picada
1 colher (sopa) de azeite ou óleo
Sal a gosto
1 fio de óleo ou azeite
1 cenoura grande cortada em tiras
½ pimentão cortado em tiras
100g de vagem cortada em cubinhos
½ xícara (chá) de shoyu
1 cebola cortada grosseiramente
2 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
700g de peito de frango cortado em cubinhos

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Esta receita possui valor
energético de 134kcal, 21g de carboidratos, 4,2g
de proteínas e 3,6g de gorduras.
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Faça o arroz como de costume e reserve. Em uma panela,
coloque o fio de óleo ou azeite, adicione a carne e deixe
até dourar. Acrescente a cenoura, a vagem e um pouco de
shoyu. Deixe refogar com a panela fechada em fogo baixo.
Quando os legumes estiverem quase no ponto, coloque
a cebola, o pimentão e o restante do shoyu. Deixe ferver
por três minutos e desligue o fogo. Coloque o arroz cozido
e misture o refogado de frango com os legumes em um
refratário. Acrescente a cebolinha e sirva.
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Biscoito de Polvilho

Couve-Flor Gratinada

Vice-Diretora: Nair Vieira Menezes

Aluna: Rainara Dias Modesto
Professora: Maria Cristina Sasso Stuani Vice-Diretor: Iraide Poleto Floriano

Escola Estadual Professor Gildásio Silva Lima
Caiabú

Escola Estadual Professora Maria Ernestina Natividade Antunes
Indiana

Aluna:

Bethânia Roberta Guedes da Mota

Presidente Prudente 451

Minha avó nasceu e cresceu na zona rural. Com a ajuda da minha mãe e das minhas tias
ainda pequenas, ela ralava a mandioca para retirar o polvilho, que na época era muito difícil
para comprar pronto porque não havia transporte, a não ser o cavalo. Ela preparava com
carinho para o café dos seus filhos esta receita de biscoito. Hoje, compramos o polvilho pronto,
o que facilitou o preparo desta receita que
é tradicional na minha família.

Esta receita, além de ser saborosa e saudável, é muito antiga. Nossa família adorava ir
almoçar na casa de minha avó aos domingos, só para comer a couve-flor gratinada da vovó.
Hoje, minha mãe e minhas tias também
fazem. Fica uma delícia, mas igual à da
vovó, ninguém faz.

INGREDIENTES
1 couve-flor
½ litro de leite
3 colheres (sopa) de maisena
1 lata de creme de leite (200g)
½ cebola picada
1 colher (sopa) de manteiga
150g de muçarela fatiada
1 colher (chá) de farinha de trigo

INGREDIENTES
500g de polvilho azedo
1 copo americano de óleo de soja
1 copo americano de leite
1 copo americano de água fria
2 ovos
1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Solte as flores da couve-flor e cozinhe em uma panela alta.
Coloque água de forma a cobrir todas as flores e dissolva
a farinha de trigo em meio copo de água. Coloque junto a
água e cozinhe por 30 minutos. Depois, escorra a couveflor e aguarde. Para o molho branco, doure a cebola e o alho
na manteiga. Coloque o leite, mas antes separe um pouco
para dissolver a maisena. Junte tudo e deixe engrossar,
sempre mexendo. Cozinhe por três minutos e quando
levantar fervura, acrescente o sal a gosto e, por último,
o creme de leite. Em um refratário, coloque um pouco de
molho e a couve-flor. Por cima, o restante do molho e, por
último, cubra o refratário com a muçarela fatiada. Leve ao
forno para gratinar o queijo. Sirva com arroz branco.

Coloque em uma panela o óleo e o sal. Quando ferver,
acrescente o polvilho pra escaldá-lo e misture bem. Em
seguida, acrescente os ovos inteiros e a água fria. Bata até
que se forme uma massa homogênea, faça um buraquinho
no saquinho de polvilho e coloque a massa ali dentro. Unte
uma assadeira e prepare os biscoitos. Leve pra assar em
forno médio por cerca de 30 minutos, ou até que estejam
sequinhos. Retire e sirva.

Dicas Nutricionais: O biscoito de polvilho
possui valor proteico e contém carboidrato
energético, além das vitaminas C, B2, A, D3 e E.
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Dicas Nutricionais: A couve-flor é uma
excelente fonte de vitamina C, ajuda na
manutenção dos ossos e do cérebro e também ajuda
na redução do risco de acidente vascular cerebral e
de doenças neurodegenerativas. Fornece minerais
essenciais como cálcio, fósforo, potássio e manganês.
Histórias & Receitas 2015
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Omelete da Mamãe

Bolinhas de Vinagre

Aluna: Pâmela Zamppieri Romano
Vice-Diretora: Iocléres Maria Bomfim

Aluno: Paulo Henrique dos Santos Silva
Vice-Diretora: Sonia Fatima Pereira da Silva

Escola Estadual Alberto Santos Dumont
Martinópolis

Escola Estadual Professora Maria José Barbosa Castro Toledo
Pirapozinho

Em minha casa, todos gostam muito de cozinhar. Meu pai faz vários tipos de comida e minha
mãe está sempre preocupada com a nossa alimentação. Foi misturando ingredientes que ela
descobriu que acrescentando legumes e
produtos como queijo e peito de peru, teria
uma receita adequada porque é saudável
e a família inteira come.

Esta receita foi minha avó que ensinou à minha mãe. Minha família é muito grande
e quando nos reunimos para o café da tarde, minha mãe sempre faz estes bolinhos. Nos
divertimos muito fazendo os rolinhos. Gosto muito da união entre mim, meus primos e toda
a família. Sempre é aquela festa quando estamos todos juntos.

INGREDIENTES
4 ovos
100g de abobrinha
100g de cenoura
100g de ricota
100g de peito de peru
½ copo de leite
1 colher (chá) de fermento em pó
1 colher (sopa) de amido de milho
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 colher de alho triturado
½ caldo de galinha
½ cebola

INGREDIENTES
3 ovos
3 colheres (sopa) de vinagre
3 colheres (sopa) de óleo
1 xícara de açúcar
1 colher de fermento em pó
1 pitada de sal
Farinha de trigo (comum ou integral)

MODO DE PREPARO
Rale a abobrinha, a cenoura e a cebola, corte em cubinhos a
ricota, o peito de peru e o alho triturado. Em uma frigideira
antiaderente, coloque o azeite, a cebola , o alho e o caldo de
galinha. Frite e adicione a cenoura e a abobrinha. Refogue
rapidamente e reserve. Bata os ovos e acrescente o leite
e o fermento em pó. Leve a frigideira ao fogo e acrescente
o peito de peru e a ricota. Mexa e adicione os ovos batidos.
Deixe em fogo fraco e quando estiver cozido de um lado, vire
em um prato e volte à frigideira novamente. Espere cozinhar
e retire do fogo. Está pronto para servir.

MODO DE PREPARO
Junte todos os ingredientes e coloque a farinha de trigo
aos poucos, até dar o ponto de enrolar e desprender das
mãos. Em seguida, faça os rolinhos, corte em pequenos
pedaços e frite em óleo quente.
Dicas Nutricionais: Os produtos utilizados
nesta receita são considerados saudáveis e
nutritivos para viver com saúde.
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Dicas Nutricionais: O vinagre tem baixo
valor calórico e substâncias antioxidantes
em sua composição, além de ser um coadjuvante
contra a hipertensão. Seu nome deriva do francês vin
aigre, vinho ácido, resultado de atividade bacterial que
converte líquidos alcoólicos como vinho, cerveja e cidra
em uma fraca solução de ácido acético.
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Bolo de Maçã

Pudim de Leite Light

Aluno: Leonardo Malachias
Professor: Ranfley Gustavo de Albuquerque Vice-Diretora: Maria Cristina de Brito Peruqui

Aluno: Thales Eduardo Silva Ribeiro
Professora: Lucimara Delfino Santos Vice-Diretora: Vanda A.Góes

Escola Estadual Professora Marietta Ferraz de Assumpção
Presidente Prudente

Escola Estadual Arlindo Fantini
Presidente Prudente

Esta receita era da minha avó materna, que fazia esse bolo todos os finais de semana. Um
dia, minha mãe enjoou da receita tradicional e resolveu modificá-la. Ficou uma delicia e
agora quem passou a receita para minha avó foi a minha mãe.

A história dessa receita vem desde a época da minha bisavó, foi passando por várias gerações e agora
chegou a mim. Quando eu era pequeno, minha família se reunia todos os domingos para almoçar
e como sobremesa não podia faltar o Pudim da Vovó. Ainda hoje, não consigo deixar de comer o
pudim. Porém, por ser outra época, fiz
algumas mudanças na receita para torná-la
mais saudável e mais de acordo com o estilo
de vida que adotamos hoje em dia.

INGREDIENTES
Pudim:
1 lata de leite condensado light
2 latas de leite desnatado (use a medida da lata do leite
condensado)
3 ovos

INGREDIENTES

Calda:
1 xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de água

3 maçãs ou peras
3 xícaras de farinha integral ou aveia
2 xícaras de açúcar mascavo
2 ovos
1 xícara de óleo
1 colher de fermento em pó
1 colher de canela
Leite até dar o ponto

MODO DE PREPARO
Para fazer a calda, misture o açúcar e a água em uma
forma ou panela. Leve ao fogo e deixe engrossar até formar
uma espécie de mel, de coloração marrom. Para preparar o
pudim, misture o leite condensado, o leite e os ovos e bata
no liquidificador até ficar bem homogêneo. Quando a calda
estiver completamente espalhada na forma, despejar o
líquido do liquidificador e leve ao forno em banho-maria por
mais ou menos 1 hora, em fogo médio ou alto. Depois disso,
espere o pudim ficar morno, desenforme e leve-o à geladeira.

MODO DE PREPARO
Descasque as maçãs e corte-as em cubos. Misture
todos os ingredientes à mão, deixando para adicionar o
fermento por último. Leve ao forno preaquecido por cerca
de quarenta minutos.

Dicas Nutricionais: Uma maçã possui cerca
de 70kcal e ótimo valor nutritivo. A presença
de pectina (uma fibra solúvel) e o teor de potássio evitam
o acúmulo de gordura na parede arterial. Melhora a
circulação sanguínea e colabora na diminuição das taxas
de colesterol no sangue. É também uma fruta hidratante
e ideal para crianças que gastam bastante energia.
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Dicas Nutricionais: O leite desnatado é o
menos calórico e mais saudável entre as
várias opções de leite de vaca. Uma porção de 200ml
de leite desnatado possui apenas 63 calorias e zero de
gordura, além de 6,3g de proteínas, 143mg de sódio e
240mg de cálcio.
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Torta Natural

Aluna: Franciane Fernanda de Souza
Professora: Aparecida das Dores Fortunato Vice-Diretora: Helena Batista dos Santos Costa

Aluno:

Júlio Cesar Baptista dos Santos
Vice-Diretora: Sônia Maria Botti

Escola Estadual Clotilde Veiga de Barros
Presidente Prudente

Escola Estadual Cleófano Mota
Taciba
Algum tempo atrás, minha avó fazia um bolo simples, sem sabor nenhum, até que teve
a ideia de acrescentar laranja à receita, que assim ganhou sabor e nutrientes. Antes, era só
água, farinha, açúcar e fermento. Depois daquele dia, o bolo ficou famoso e virou tradição
de toda a família.

Tia Dora adora fazer tortas. Mas alguns colegas meus não gostavam muito da torta porque ficava
gordurosa. Então, tia Dora substituiu a linguiça e o bacon da receita original por legumes que ela pica
bem picadinhos para a gente não perceber.
Em casa, toda vez que chega visita, minha tia
faz essa receita. Todos comem e é uma delícia.

INGREDIENTES
1 abobrinha paulista média, ralada
com casca e sem sementes
1 cenoura ralada
1 cebola
2 tomates cortados em cubos e sem sementes
100g de azeitonas
1 maço de cheiro-verde
3 ovos
½ xícara de azeite
2 colheres (sopa) de fermento em pó
2 xícaras de farinha de trigo
Sal a gosto

INGREDIENTES
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de óleo
3 ovos
1 laranja
1 colher de fermento em pó
1 lata de leite condensado
Coco ralado

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Misture a abobrinha, a cenoura, os tomates, as azeitonas, a
cebola e o cheiro-verde em uma vasilha grande. No liquidificador,
coloque os ovos e o óleo e bata bem. Aos poucos, acrescente
o fermento, o sal e a farinha. Mexa bem e despeje a mistura
sobre os legumes. Misture e coloque em uma forma untada.
Leve ao forno preaquecido por 30 a 40 minutos.

Corte a laranja em quatro e bata no liquidificador com
o óleo e os ovos. Em uma vasilha à parte, misture com o
açúcar, a farinha e o fermento em pó. Para a cobertura,
misture o leite condensado com o o coco ralado e molhe
com o suco de laranja.

Dicas Nutricionais: Rica fonte de vitamina C e
componentes importantes como potássio e fibras,
a laranja auxilia o organismo no combate às infecções, na
boa formação dos ossos e dentes, na cicatrização de feridas e
queimaduras, além de ser uma excelente aliada na proteção
contra doenças cardiovasculares, diabetes, certos tipos de
câncer e Alzheimer.
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Dicas Nutricionais: Legumes são uma
excelente fonte de fibras, vitaminas e
carboidratos.
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Bolo de Mandioca

Bolo de Limão

Aluna: Giovanna Urias Pereira de Lima
Professora: Letícia Benites Silva Macedo

Aluna: Alessandra Neves
Professora: Vanessa Lima Vice-Diretora: Nádia Paula de Souza

Escola Estadual Comendador Tannel Abbud
Presidente Prudente

Escola Estadual Fátima Aparecida Costa Falcon
Presidente Prudente

Esta receita surgiu na minha família quando a minha avó trabalhava de faxineira em um condomínio
fechado. Ali, ela reparou que uma cozinheira sempre fazia o mesmo bolo aos finais de semana e toda a
família adorava. Um dia, ela não resistiu e pediu para a cozinheira um pedaço para experimentar. Ela achou
muito gostoso e pediu a receita. Em um almoço com toda a família, minha avó fez o bolo e todos gostaram.
Ela passou a receita para a minha mãe, que também começou a preparar esse bolo em alguns feriados,
quando a família está reunida.
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Eu gosto muito dessa receita, pois gosto muito de doces e ela é muito simples para fazer. Eu já ajudei
minha mãe no preparo desse bolo e já pedi a ela para, da próxima vez, cobrir com cobertura de
brigadeiro.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 kg de mandioca ralada
3 ovos
2 xícaras de açúcar
1 pires de queijo ralado
1 pires de coco ralado
1 colher de manteiga
1 colher de fermento
1 copo americano de leite

1 pacotinho de massa de bolo, sabor limão
1 gelatina de limão
1 copo de iogurte natural
1/3 de copo americano de óleo
3 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
Calda:
1 lata de leite condensado
Suco de 2 limões

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Bata os ovos e o açúcar na batedeira. Depois, em uma
bacia, acrescente o leite e o coco e misture a mandioca
e o resto dos ingredientes. Para terminar, coloque por 50
minutos para assar.

Bata todos os ingredientes na batedeira. Unte uma forma
redonda e coloque para assar no forno de 180ºC. Para a calda,
misture o suco dos limões no leite condensado e jogue no bolo
ainda quente. Decore com raspas de limão.

Dicas Nutricionais: O ovo contém
carboidratos e proteínas, nutrientes
encontrados também na mandioca, que apresenta
ainda, fibras e minerais como cálcio, fósforo, ferro,
potássio e sódio.
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Dicas Nutricionais: O limão é rico em
vitamina C, fósforo, potássio, enxofre e magnésio,
caracterizando-se como um fruto extremamente saudável,
podendo curar inúmeras doenças em função de suas
propriedades medicinais comprovadas. Imprescindível para
quem quer ter qualidade de vida e vida longa.
Histórias & Receitas 2015
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Escondidinho de Frango

Bolo de Cenoura sem Óleo

Alunos: Gabriel Victor Philippe Nascimento e Ana Carolina Caldas
Professores: Márcia Avanzini Rampazi Gazola e Jorge Paulo de Souza Silva
Vice-Diretora: Jamile Maria Nascimento Organização Escolar: Claudia Henriques
Estagiários: Fabiana Borges e Thiago Cano

Aluna: Thaynara Oliveira Floriano da Silva
Vice-Diretor: José Wilton Alves do Nascimento

Escola Estadual Francisco Pessoa
Presidente Prudente
Certa vez, viajamos para a casa de uns parentes que não víamos há anos. Quando fomos almoçar, aprendemos
essa receita que ficou na nossa lembrança.
Nunca mais esquecemos e toda vez que fazemos
esse prato, recordamos desta viagem e de um
delicioso almoço em família.

Escola Estadual Márcio de Souza e Mello “Marechal do Ar”
Alvares Machado
Comíamos esse bolo quando íamos visitar a minha avó no sítio, quando eu era ainda pequenina.
Eu, meus irmãos e primos adorávamos. A minha avó contava que ela havia aprendido a receita
com a mãe dela. Quando eu já estava com uns sete anos de idade, me lembro que a minha
irmã mais velha ficava pedindo para minha mãe fazer esse bolo também. Mas minha mãe
dizia que ia muito óleo na receita e que comida muito gordurosa fazia mal para a saúde. Foi
então que ela começou a fazer sem óleo.

INGREDIENTES
1kg de mandioca cozida e amassada
1kg de peito de frango cozido e desfiado
1 caldo de carne em pó
4 dentes de alho amassados
5 colheres (sopa) de maionese
100g de batata palha
1 lata de creme de leite
200g de queijo muçarela

INGREDIENTES
3 ovos
3 colheres (sopa) de margarina sem sal
3 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de amido de milho
2 cenouras lavadas e sem as extremidades
1 copo (tipo requeijão) de suco de laranja
1 e ½ colher (sopa) de fermento químico

MODO DE PREPARO
Cozinhe o frango e desfie. Depois, acrescente a mandioca
e os dentes de alho, até dourar. Refogue o frango com
o alho e o caldo de carne e reserve. Junte à mandioca, a
maionese e o creme de leit. Misture bem até formar um
creme homogêneo. Em uma travessa, coloque o frango já
refogado e temperado, as fatias de muçarela e espalhe o
creme de mandioca. Coloque algumas fatias de muçarela
por cima do creme e leve ao forno preaquecido por 10 ou
15 minutos. Retire e salpique a batata palha por cima.
Sirva com arroz branco, salada de alface com tomates e
um suco bem gostoso.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Para tornar esta receita
mais saudável e nutritiva, pode-se acrescentar
tomate, palmito e milho. Como tempero, além do alho,
pode-se acrescentar cebola e cheiro verde. A mandioca pode
ser substituída por mandioquinha, batata doce, batata roxa
ou cabotiã, enquanto o recheio pode ser de cabotiã com
carne seca ou de abobrinha refogada com carne moída.
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Dicas Nutricionais: Cuidado com as gorduras
trans. Mastigue devagar. Hidrate seu corpo.
Mantenha um peso adequado.

Histórias & Receitas 2015

Bata no liquidificador as cenouras, os ovos, o suco e a
margarina. Transfira para a batedeira e junte o açúcar, a
farinha, o amido de milho e o fermento, batendo bem a cada
adição. Despeje a massa em fôrma grande, de cone central,
untada e enfarinhada. Leve ao forno quente, a 260°C, por
20 minutos. Baixe a temperatura do forno para 180°C até
terminar de assar. Faça o teste do palito antes de retirar
do forno e desenforme ainda quente. Para a cobertura,
misture leite condensado com chocolate peneirado e leve
ao micro-ondas por três minutos. Retire, mexa bem e
retorne ao micro-ondas por mais 2 minutos. Use para isto
um refratário de vidro, fundo, para que não transborde.
Aplique quente sobre o bolo.
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Pão de Metro Natural

Pudim de Leite

Aluno: César Henrique de Jesus
Professora: Rita de Cássia Damasceno Vice -Diretora: Cleide Amaral

Aluno: Josué Moreira Silva
Vice-Diretora: Rita de Cássia Sousa Silva

Escola Estadual Professor Joel Antonio de Lima Genésio
Presidente Prudente

Escola Estadual Professor Miguel Omar Barreto
Presidente Prudente

Essa receita surgiu na Oficina de Receitas Culinárias que ocorria durante o intervalo do horário do almoço.
Tivemos a ideia de fazer o pão de metro depois de uma discussão sobre receitas saudáveis e práticas, que
não iriam ao fogo para não oferecer riscos de queimaduras aos participantes da oficina, e de baixo custo.
É um prato que pode ser servido em aniversários
e reuniões de família e amigos. Assim, todos
copiaram a receita e em outro dia fomos para a
cozinha da escola preparar o prato que, por sinal,
ficou uma delícia!

Essa receita foi encontrada no verso de uma caixa de amido de milho, há aproximadamente 15
anos. Por ser uma sobremesa rápida, fácil de fazer e muito saborosa, virou uma tradição em nossa
família. Além disso, com essa receita, minha
mãe e minha avó ganham um dinheiro
extra para ajudar nas despesas em casa.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 pão bengala de 1 metro ou 4 pacotes de
pão de forma sem casca
150g de maionese light
10 folhas de alface
4 tomates cortados em rodelas
200g de peito de peru fatiado
200g de muçarela fatiada
50g de azeitonas recheadas
100g de cenoura ralada
1 pepino cortado em rodelas

Massa:
1 litro de leite
3 colheres (sopa), bem cheias, de amido de milho
8 colheres (sopa), bem cheias, de açúcar
1 pacote (50g) de coco ralado
½ lata de leite condensado
Calda:
1 xícara de água
3 colheres (sopa) de açúcar
1 lata de ameixa em calda

MODO DE PREPARO
Coloque o pão sobre uma tábua apropriada e corte-o ao
meio. Se for pão de forma, monte camadas com as fatias
do pão e, com uma espátula, espalhe a maionese em
ambos os lados do pão. Lave e corte em tiras as folhas
de alface. Lave, descasque e rale a cenoura em ralador
grosso Descasque o pepino e corte-o em rodelas. Em
seguida, inicie a montagem colocando uma camada de cada
ingrediente: primeiramente a alface, em seguida o peito de
peru, depois a cenoura e o pepino, as azeitonas picadas e,
por último, a muçarela. Para uma decoração infantil, utilize
o pão bengala, cobrindo-o com a outra metade do pão e
decore-o em forma de jacaré, cortando horizontalmente a
parte superior para inserir as rodelas de tomate e formar
os olhos com duas azeitonas recheadas. Para a língua,
use uma fatia de tomate. No caso de pão de forma, forme
mais camadas de pão e recheio e finalize com cobertura de
maionese, decorando com as azeitonas.
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MODO DE PREPARO
Junte todos os ingredientes da massa, bata no
liquidificador e reserve. Na forma em que será feito o
pudim, coloque os ingredientes da calda e caramelize o
açúcar. Despeje a massa delicadamente na forma. Coloque
para assar em banho-maria por aproximadamente 45
minutos. Deixe esfriar, desenforme e decore com ameixas.
Se preferir, pode usar o caldo da ameixa como calda.

Dicas Nutricionais: O pão de metro deve ser
recheado com ingredientes de baixas calorias.
Assim, sugerimos maionese light, peito de peru, verduras
frescas e legumes variados. Procure não abusar da gordura
ao preparar alimentos. Consuma alimentos integrais, que
são ricos em fibras, retardam a absorção dos carboidratos e
são mais nutritivos que os refinados.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Pode-se usar o leite
desnatado e o leite condensado light, para
reduzir o teor calórico. O coco industrial pode ser
substituído pela fruta fresca ralada. O açúcar pode ser
substituído por adoçante culinário, na proporção: 10 g
de açúcar equivalem a 1 g de adoçante.
Histórias & Receitas 2015
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Maionese dos Souza

Muffins

Aluna: Nathaly de Lima Souza
Professoras: Mary Idalina Moraes Xavier Moreno e Neusa Maria da Silva Vice-Diretora: Ana Paula da Silva

Aluno: Moisés Remondini Barcelos
Vice-Diretora: Sandra Vasconcelos

Escola Estadual Professora Anna Antônio
Presidente Prudente

Escola Estadual Professora Celestina de Campos Toledo Teixeira
Presidente Prudente

Essa receita chegou à minha família por meio da minha avó. A família era muito humilde e quase não havia
o que fazer aos domingos. Por isso, ela preparava a maionese cheia de legumes que sobravam das vendas
do meu avô. E todos adoravam. Observando a minha avó na beira do fogão, minha mãe logo aprendeu a
fazer também e prepara aos domingos para os meus irmãos e eu. A maionese é importante para a minha
família, pois é a segunda comida que minha mãe aprendeu a fazer. Eu vou também fazer para o meu futuro
marido e minha irmã gêmea disse que irá fazer para seus filhos. Acho que essa receita passará de geração
para geração porque, além de ser um alimento delicioso, é fácil e barato.

Alguns dias depois da Páscoa, pedi para a minha mãe fazer muffins. Ela pegou as forminhas e colocou a massa
da primeira camada em todas, cortou pedacinhos de chocolate, cobriu com o restante da massa e levou ao
forno. Minha irmãzinha e eu ficamos ali esperando com uma ansiedade enorme, até que finalmente ficaram
prontos. Tivemos que esperar alguns minutos para esfriar, pois estava muito quente. Foi a segunda vez que
comemos todos juntos. Foi uma felicidade para
mim e foi o melhor dia da minha vida.

INGREDIENTES
INGREDIENTES

2 ovos
2 colheres de manteiga sem sal
1 xícara de açúcar mascavo
½ xícara de leite
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de farinha de trigo integral
1 xícara de farelo de aveia
1 pote de iogurte grego
1 colher de fermento químico
1 barra de chocolate 70% cacau
2 colheres de açúcar orgânico

1kg de batata  
2 cenouras  
2 xícaras (chá) de vagem picada  
2 maçãs  
Sal  
6 espigas de milho verde   
2 tomates  
1 pimentão
Meia xícara (chá) de azeitonas picadas  
2 ovos cozidos e picados  
500gr de maionese

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, coloque os ovos, a margarina, o iogurte, o
açúcar mascavo e mexa bem. Em seguida, acrescente o
leite e as farinhas, mexendo muito bem a cada adição. Ao
final, acrescente o fermento químico e mexa com cuidado.
Coloque metade da massa, o chocolate em pedacinhos e o
restante da massa (preencher dois terços das forminhas).
Polvilhe com o açúcar orgânico e leve ao forno a 180°C, por
mais ou menos 20 minutos.

MODO DE PREPARO
Cozinhe as batatas em água abundante e com sal, até
ficarem ‘al dente’. Escorra, retire a casca, corte-as em
cubos e reserve. Em seguida, limpe as cenouras e corteas em pequenos pedaços. Coloque em uma panela com
água abundante, adicione a vagem picada e leve ao fogo,
até amaciarem. Escorra e reserve. Pique as maçãs,
o pimentão, os tomates (retirando as sementes) e
coloque-os em um refratário. Adicione as batatas
reservadas, as cenouras e as vagens. Tempere com o sal
e adicione o milho verde previamente debulhado e cozido,
as azeitonas, os ovos cozidos e, por último, a maionese.
Misture delicadamente e leve à geladeira por cerca de 1
hora antes de servir.

Dicas Nutricionais: Pode-se substituir a
maionese comum pela maionese light, que tem
baixa caloria e o mesmo sabor e textura.
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Dicas Nutricionais: Para ser saudável, um
alimento precisa ser nutritivo. Essa receita é
nutritiva porém calórica, devendo ser consumida com
moderação. A manteiga contém vitamina D, benéfica
para saúde dos ossos e absorção do cálcio.
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Hambúrguer de Frango
Alunos:

Panqueca

Ludmila Aparecida Aurélio, Virgínia Cristina Francisca da Silva
e Guilherme Lúcio Foltran Silva

Aluna: Wanessa Maria Silva Santos
Vice-Diretora: Cláudia Maria da Silva Maia

Professora: Carmen Lúcia da Silva Vice-Diretora: Celene Prado Gervazoni

Escola Estadual Aníbal Vitor Fava
Santo Expedito

Escola Estadual Professora Anna de Mello Castriani
Regente Feijó
Quando eu era pequeno, meu pai costumava nos levar para comer hambúrgueres. Certa vez, ele disse que seria
mais cômodo e saudável se fizéssemos em casa. Então, ele fez a receita de um hambúrguer de frango que virou
tradição na família. Porém, usávamos pão comum, o que deixava a receita bem calórica e rica em açúcares. Por
isso a modificamos, produzindo nosso próprio pão integral e acrescentando legumes à receita. Quando fomos
às compras percebemos que essas modificações
tornam a receita um pouco mais cara, entretanto,
o ganho com saúde faz essa diferença compensar.
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Em todos os almoços de domingo, as panquecas não podem faltar. Já é tradição na minha
família e é uma receita simples e fácil de fazer. Minha mãe aprendeu com a minha avó.
O desejo dela era que essa receita fosse repassada de geração para geração. Assim são os
nossos finais de semana e este é o prato
preferido de toda a família.

INGREDIENTES
Pão:
500g de farinha de trigo comum
300g de farinha de trigo integral
10g de fermento biológico seco instantâneo
2 ovos
1 colher (sopa) de sal
1 colher (sopa) de açúcar
2 colheres de creme de leite
300ml de água morna

INGREDIENTES
3 ovos
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de maisena
1 xícara (chá) de leite
Sal a gosto
1 colher de óleo

Hambúrguer:
700g de peito de frango processado
2 cenouras pequenas raladas
3 batatas médias cozidas e amassadas
2 cebolas médias picadas
2 colheres de farinha de arroz
Sal, alho e cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Preaqueça uma
frigideira com uma colher de óleo e coloque a massa com o
auxílio de uma concha. Deixe assar até que a borda obtenha
uma cor dourada. Vire a panqueca e recheie ao seu gosto
(carne, queijo e presunto, frango, etc). Enrole as panquecas
e reserve-as em um refratário. Cubra com molho de tomate,
polvilhe queijo ralado e leve ao forno para gratinar.

MODO DE PREPARO
Para fazer o pão, misture o açúcar, a farinha integral e o fermento
em uma vasilha com tampa. Misture, acrescente água morna
até o ponto homogêneo, tampe o recipiente e aguarde até que a
massa dobre de tamanho. Em outro recipiente, misture a farinha
comum com a integral, os ovos, o creme de leite e a massa já
crescida. Mexa e acrescente a água morna. Caso necessário,
adicione mais farinha até dar o ponto da massa. Cubra com um
plástico para não ressecar e reserve por aproximadamente 45
minutos. Depois da massa crescida faça bolinhas em formato
de pão de hambúrguer, coloque em uma assadeira untada com
azeite e pressione para que pegue formato. Deixe descansar por
mais 25 minutos. Em seguida, leve ao forno a 200°C por 30
minutos, ou até dourar a massa. Para o hambúrguer, misture
todos os ingredientes em um uma vasilha, até ficar uma massa
homogênea. Faça bolinhas e molde em formato de hambúrguer.
Leve ao forno em uma assadeira untada com azeite, até dourar.
Finalmente, corte o pão ao meio, coloque o hambúrguer, rodelas
de tomate e alface, ou qualquer outro acompanhamento.

Dicas Nutricionais: O frango é uma boa fonte
de proteína e vitamina A, além de agregar alguns
minerais como cálcio, cobre, fósforo e zinco. A gordura
fica concentrada na pele da ave, que pode muito bem
ser removida. Um filé de carne de frango (100gr) contém
110kcal.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Esta receita contém 78g
de carboidratos e 56g de proteínas. Seu valor
energético é de 680kcal.
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Rosquinha da Bolívia
Aluna: Erika Milenka Condori
Professora: Larissa Leydie dos Santos Gomes Vice-Diretora: Neusa de Jesus Dias

Escola Estadual Prudente de Moraes
São Paulo

Minha mãe aprendeu esta receita com a minha vó, que aprendeu com a mãe dela lá na
Bolívia. Minha mãe faz sempre e eu gosto muito.

INGREDIENTES
½ kg de farinha de trigo
1 ovo
2 colheres de açúcar
½ colher (sopa) de fermento de pó
Água para dar o ponto

MODO DE PREPARO
Primeiro, misture os ingredientes secos. Em seguida,
acrescente o ovo e a água. O ponto da massa é quando ela
ficar parecida com massa de bolo. Frite em óleo quente a
massa, no formato de sua preferência, e reserve em um
prato com papel toalha para escorrer o excesso de óleo.
Sirva em seguida.

Dicas Nutricionais: A receita contém
aproximadamente 53kcal, 0,60g de gordura,
11,00g de carboidratos e 1,20g de proteínas.
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Pizzinha de Pão de Forma
Comunidade: Diogo Jarandilla Batista
Professora: Sissi Caroline P. Vannucchi Vice-Diretora: Elizania Costa Silva

Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo
São Paulo
Minha mãe aprendeu este prato quando começou a namorar com o meu pai. Todas as vezes
em que ela ia à casa dele, sua família se reunia para comer a famosa pizzinha. A família
é descendente de italianos: todos adoram pão e essa é uma refeição gostosa que reúne a
família. Além disso, as crianças adoram.

INGREDIENTES
1 pacote de pão de forma
200g de queijo muçarela
1 tomate
1 molho de tomate
2 colheres de maionese
1 lata de atum

MODO DE PREPARO
Em uma forma, coloque o pão de forma, passe a maionese
e depois o molho. Adicione o atum, a muçarela, o tomate
e o orégano. Deixe no forno por aproximadamente quinze
minutos. Retire e sirva ainda quente.

Dicas Nutricionais: O pão é um alimento que
não só traz benefícios, como previne doenças.
Mas deve ser ingerido moderadamente. A muçarela é rica
em ômega 3, gordura que atua no cérebro, melhorando a
concentração e a memória, além de previnir contra o câncer.
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Escondidinho de Legumes
Aluna: Maria Heloísa Teixeira
Vice-Diretora: Maria Lúcia Teixeira Rocha

Escola Estadual Marabá Paulista
Marabá Paulista
Minha mãe estava sempre preocupada com a minha saúde porque eu só gostava de comer doces;
legumes e verduras, nunca. Certo dia, minha tia falou para minha mãe me levar na escola onde ela
preparava umas receitas saudáveis com as crianças. Minha mãe me levou e nesse dia foi preparada
uma receita de escondidinho de legumes. Nós ajudamos a ralar os legumes, temperamos a salada,
fizemos a massa e depois de pronto, eu disse que não comeria por não gostar de legumes. Mas
senti aquele cheirinho tão gostoso e vi a turma comendo e falando que estava uma delicia. Resolvi
experimentar e foi uma surpresa: achei delicioso. Levei a receita para a minha mãe que agora prepara
toda semana e minha família adora. Foi assim que aprendi a comer legumes e verduras.

INGREDIENTES
Massa:
12 colheres de farinha de trigo
50g de queijo ralado
1 colher rasa (sopa) de fermento em pó
1 colher (chá) de sal
3 ovos
½ xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de leite
Recheio:
1 xícara de tomate picado
1 xícara de cebola picada
1 xícara de cenoura ralada
1 xícara de azeitonas picadas
1 xícara (chá) de vagem picada
1 xícara de abobrinha verde ralada
1 xícara de brócolis picado
1 pimentão picado
1 colher (sopa) de orégano
Sal para temperar
Salsinha e cebolinha a gosto

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: É uma receita simples e
fácil de preparar, além de ter boa aceitação e
agradar o paladar infantil. Rica fonte de fibras saudáveis
e proteínas.
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Faça uma salada com os legumes, tempere com sal
e reserve para escorrer o excesso de água. Bata os
ingredientes da massa no liquidificador até obter um
creme. Adicione o fermento em pó e divida em duas partes.
Coloque a metade em uma assadeira untada e enfarinhada
e cubra com a salada de legumes. Finalize com o restante
da massa. Decore com rodelas de tomate e azeitonas.
Leve ao forno para assar até ficar dourado.
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Bolinho de Arroz da Vovó

Suco Verde Natural

Aluna: Emily Rodrigues Da Silva
Professora: Ivanete Regina Carneiro André

Aluna: Nathalia Muniz da Silva
Vice-Diretora: Enia Pereira Dos Santos

Escola Estadual Alfredo Westin Júnior
Presidente Bernardes

Escola Estadual Shiguetoshi Yoshihara
Presidente Epitácio

Minha avó ensinou minha mãe a fazer bolinhos de arroz quando ela ainda era criança. A
vovó disse que aprendeu a receita quando ainda era moça. É uma receita fácil e que aproveita
o arroz que sobra, mas dá também para fazer com arroz novo. Minha mãe se casou, eu nasci,
cresci e também aprendi a fazer esse bolinho que pretendo ensinar aos meus filhos. Não é
apenas uma receita. É amor e carinho compartilhados!

A vice-diretora optou por trabalhar com os participantes do programa aos finais de semana, sendo
que todo o público que participa do Programa Escola da Família tem o hábito de chegar bem cedinho,
por volta das nove horas da manhã. Assim que chegam, já começam a praticar atividades físicas.
Pensando no bem- estar das crianças, foi feita uma pesquisa em conjunto com pais sobre o que seria
mais saudável para a saúde de seus filhos. Foram várias sugestões e o que prevaleceu foi o suco verde
natural. Por coincidência, temos uma horta caseira com ervas naturais plantadas e cuidadas pelas
crianças do nosso bairro. O objetivo é reduzir o consumo de refrigerante e a grande quantidade de
açúcar ingerida pelas crianças.

INGREDIENTES
6 laranjas
4 limões
1 cenoura média
1 beterraba média
1 maço de capim santo
1 maço de hortelã
Mel
Gelo

MODO DE PREPARO
INGREDIENTES

Lave todos os ingredientes separados e bata no liquidificador
a cenoura, a beterraba, a laranja, o limão, o capim santo e a
hortelã. Coe bem, acrescente água e gelo e adoce com um
pouco de mel.

2 xícaras (chá) de arroz cozido
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 ovo batido

MODO DE PREPARO
Em uma tigela média, misture o arroz, a farinha, o
queijo ralado, a salsinha e o ovo, até que a massa fique
homogênea. Modele com o auxílio de duas colheres de
sopa e frite os bolinhos em óleo quente por 1 minuto, ou
até dourarem levemente. Escorra no papel toalha e sirva.

Dicas Nutricionais: O arroz é uma fonte
importante de carboidrato, que fornece energia
para o corpo e combustível para o cérebro. Contém ferro,
vitamina D e cálcio, não possui colesterol ou glúten e não
tem aditivos ou conservantes e contém oito aminoácidos
que o torna uma boa fonte de proteína.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Ao praticar qualquer
modalidade esportiva é ideal consumir o suco
no período da manhã, pois além de limpar o organismo,
ele fortalece e adquire energia.”
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Bolo de Chocolate da Vovó

Torta de Legumes com Frango

Aluna: Jhenifer Rodrigues Teixeira
Professora: Mercedes Barreto Nunes

Aluna: Sara Evelyn de Oliveira
Vice-Diretora: Luciana Raquel Alves Lopes Duarte

Escola Estadual Engenheiro Orlando Drumond Murgel
Presidente Epitácio

Escola Estadual Professora Marina Amarante Ribeiro Vasques Sanches
Presidente Epitácio

A minha querida vó faz esse bolo como ninguém. Ela sempre me dizia que fazia este bolo para
minha mãe, que se lambuzava toda. Minha família morava em fazendas antes de vir para a
cidade e lá havia plantações de trigo. Foi daí que minha vó começou a fazer essa receita.

Quando meus tios eram crianças e não gostavam de legumes, minha bisavó resolveu criar
receitas para que eles comessem. Ela começou fazendo para os meus tios, depois para os
netos, e hoje faz para outros bisnetos
e para mim. Eu adoro quando ela faz
essa torta para o lanche da tarde. É um
alimento saudável e muito gostoso.

INGREDIENTES
Massa:
2 ovos
10 colheres de farinha de trigo
4 colheres de farinha de aveia
1 xícara de leite
½ xícara de óleo
1 colher (café) de orégano
2 colheres (sopa) de fermento em pó
5 colheres de queijo ralado
1 pitada de sal

INGREDIENTES
1 xícara de farinha de trigo integral
1 xícara de aveia
3 ovos inteiros
½ xícara de açúcar
3 colheres (sopa) de chocolate em pó diet
(ou cacau em pó)
1 colher (sopa) de óleo de coco (ou margarina light
derretida, metade da quantidade de óleo)
1 xícara de água
1 xícara (sopa) de fermento em pó

Recheio:
1 peito de frango cozido e desfiado
½ cebola
1 cenoura ralada
1 abobrinha ralada
3 tomates sem pele
Sal, pimenta do reino, cebola e alho a gosto

MODO DE PREPARO
Bata as claras em neve. Em seguida, adicione as gemas, a
aveia, o açúcar, o chocolate em pó, o óleo e a água. Misture
tudo, até virar uma só massa. Em seguida, acrescente
o trigo e bata até formar uma massa homogênea. Por
último, adicione o fermento e mexa devagar. Coloque no
forno na temperatura média e deixe por aproximadamente
40 minutos.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: O chocolate possui
grande valor energético e uma boa quantidade
de minerais como cálcio, fósforo, potássio e sódio. Mas é
bastante calórico e deve ser consumido com moderação.
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Dicas Nutricionais: Os legumes fornecem
vitamina A, C e do complexo B, além de cálcio,
ferro, potássio e magnésio. Possuem poucas calorias
e fibras solúveis e insolúveis, ajudando no trânsito
intestinal. E seus compostos funcionais ajudam a
prevenir doenças e combater o envelhecimento. O
frango é uma boa fonte de proteína e vitamina A.
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Refogue em um fio de óleo os ingredientes do recheio
e deixe reservado. Bata os ingredientes da massa no
liquidificador. Coloque metade da massa em uma forma
untada. Cubra a forma com os ingredientes reservados
e, por último, despeje o restante da massa. Se preferir,
salpique queijo ralado antes de levar para assar. Asse em
forno preaquecido em 180°C, por 30 minutos ou até que
quando coloque um palito na torta e este saia limpinho.
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Macarrão com Carne e Legumes
Aluna: Amanda Barbosa dos Santos
Professora: Ticiana Zacarelli Lozano Souza

Escola Estadual Hemilson Carlos Magrini
Santo Anastácio

Minha avó faz essa receita todos os domingos e feriados, quando estão meus tios, primos
e irmãos, ou seja, a família toda reunida. Esse macarrão é muito gostoso e nutritivo, pois
contém muitos legumes e verduras. A receita é um costume antigo na minha família,
passado de geração para geração.

INGREDIENTES
1kg de macarrão espaguete
2 colheres (sopa) de margarina
1 repolho médio
2 pimentões verdes
3 cenouras raladas
3 cebolas médias
1kg de carne vermelha
½ kg de frango
1 couve-flor
1 brócolis
Shoyu
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Cozinhe o macarrão com uma pitada de sal e um fio de
azeite. Rale e corte os legumes e verduras e frite a carne
e o frango com a margarina. Aos poucos, acrescente os
legumes à carne e deixe alguns minutos no fogo baixo.
Quando os legumes e verduras estiverem no ponto, é só
acrescentar o macarrão já cozido, jogar o shoyu por cima
e mexer. Está pronto para servir.

Dicas Nutricionais: Os alimentos são
nutritivos, equilibrados, leves e saborosos, além
de ricos em diversas substâncias benéficas ao organismo.
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Pudim de Cocada
Aluno: Lincoln Nunes Lopes
Vice-Diretor: André Luiz Ramos de Santana Santos

Escola Estadual Antônio Adib Chammas
Santo André
Quem me ensinou esta receita foi minha avó Maria Clarice, quando tinha 74 e eu, 16 anos.
Descendente de índios, ela morava no interior de São Paulo, fazia diversas receitas caseiras e
me ensinava todas elas: sabão, cocada, paçoca. Todos adoram. Sempre que preparo esta receita,
tenho que fazer no mínimo duas formas!

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado light
1 e ½ xícara (chá) de leite desnatado
1 vidro de leite de coco (200 ml) light
2 xícaras (chá) de coco ralado grosso
4 ovos
2 gemas
1 colher (chá) de farinha de trigo
Calda:
2 xícaras (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de água

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: É possível reduzir as
calorias utilizando açúcar light.
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Para fazer a calda, coloque em uma panela o açúcar na água
e leve ao fogo baixo para dissolver, sem mexer, por doze
minutos ou até obter um caramelo dourado. Despeje em
uma forma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro e gire
para untar a lateral com o caramelo. Bata no liquidificador
o leite condensado, o leite, o leite de coco, o coco ralado, os
ovos, as gemas e a farinha de trigo, até ficar homogêneo.
Despeje na forma e leve ao forno médio preaquecido em
banho-maria por 45 minutos, ou até dourar e firmar. Deixe
esfriar e leve à geladeira por quatro horas. Desenforme e se
desejar, sirva decorado com coco ralado por cima.
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Pão Caseiro

Bolo de Cenoura

Aluno: Vitor Enzo Souza Almeida
Professoras: Daisy Ribeiro Gonçalves Batista e Márcia Regina Amâncio Zabuscka

Aluna: Vitória Araújo Machado
Vice-Diretora: Líria Frayman

Escola Estadual Fioravante Zampol
Santo André

Escola Estadual Joaquim Lúcio Cardoso Filho
Santo André

A receita é feita há muito tempo pela minha família, mas foi transformada com
ingredientes naturais.
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Escolhi essa receita por ser um bolo que foi feito em muitos aniversários e comemorações que
tiveram como objetivo, a união e a alegria em família. Assim, toda vez que nos reunimos para
momentos felizes, nada melhor que um
bolo de cenoura, que aliás é o meu preferido.

INGREDIENTES
3 ovos caipiras
1 e ½ copo americano de leite
1 colher (chá) de sal
3 colheres (sopa) de açúcar
800g de farinha de trigo integral ou até dar ponto
1 e ½ colher (sopa) de fermento biológico
1 colher (sobremesa) de linhaça branca
1 colher (sobremesa) de linhaça escura
1 copo americano de óleo de milho

INGREDIENTES
4 cenouras médias, descascadas e picadas
4 ovos
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
1 colher de fermento em pó
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Em uma vasilha, misture o fermento com o açúcar e o
sal. Em seguida, acrescente o leite morno e os demais
ingredientes. Misture tudo e acrescente aos poucos a
farinha, até soltar das mãos. Deixe a massa descansar
até dobrar de volume. Faça os três pães e coloque em
uma forma untada. Asse em forno preaquecido durante
quarenta minutos. – em modo de preparo, tirar “, até ficar
líquido”, porque não está fazendo sentido.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A farinha de trigo integral
preserva seus nutrientes, que incluem proteína,
minerais, vitaminas e fibras. A linhaça é a semente do linho,
rica em fibras, ácidos graxos e proteína.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A cenoura fornece 40
calorias por 100 g de seu consumo. É rica
em betacaroteno e contém fibra dietética, vitamina
A, antioxidantes e sais minerais como ferro, cálcio,
potássio e fósforo.
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Bata no liquidificador as cenouras, o óleo e o açúcar.
Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Em
um recipiente, misture a farinha de trigo, a massa do
liquidificador e as claras em neve até a mistura ficar
homogênea. Por último, acrescente a pitada de sal e o
fermento em pó. Coloque a massa em uma forma untada e
asse em forno com temperatura de 180ºC.
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Salada de Frutas

Salada de Berinjela

Aluna: Adriele Geovana Pereira Alves de Oliveira
Professores: Rodrigo M. Bustamante e Lucimara Massae Kyono

Aluna: Jadiane Cristina Silva Santos
Professora: Maria Rosiane de Santana Vice-Diretora: Iara Satkuna Sanches Dias

Escola Estadual Padre Agnaldo Sebastião Vieira
Santo André

Escola Estadual Prefeito Eng. Celso Augusto Daniel
Santo André

Todos os dias minha mãe insistia para que eu comesse alguma fruta, mas eu sempre
recusava, não queria nem ver. Sabendo o quanto é importante a presença de frutas em
uma dieta saudável, ela se preocupava, oferecia várias frutas e a minha resposta era
sempre não. Minha mãe teve então a ideia de uma nova sobremesa com várias frutas e
conseguiu fazer com que eu experimentasse. Achei tão saborosa e, quando minha mãe
revelou que era uma salada de frutas, falei: assim eu gosto de frutas!
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Minha mãe adora fazer esta salada, sempre com amor e um toque especial de carinho que só ela sabe
dar. Aroma e sabor maravilhosos. Esse sabor vai ficar na minha memória por muito tempo. A salada
de berinjela reúne toda a família, ora no almoço, no qual ela servia com arroz branco, ora no chá da
tarde, quando servia com pão italiano. Todos se divertem enquanto preparam esta receita. Ao juntar
a família, minha mãe sempre comenta sobre os benefícios da berinjela e ainda ensina a tirar o gosto
amargo, deixando uns quinze minutos de molho no vinagre. Saborear é um momento só nosso: alegria,
risos, carinho e a união de todos.

INGREDIENTES
1 cebola média
3 berinjelas médias
10 azeitonas verdes picadas
½ xícara de cheiro verde picado
500g de uvas passas pretas
2 colheres de azeite
3 pimentões verdes ou vermelhos
4 tomates grandes
1 colher de orégano
5 dentes de alho
Sal a gosto

INGREDIENTES
2 mamões papaia pequenos
2 maçãs
5 bananas
2 peras
1 abacaxi
2 carambolas
Suco de laranja natural

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Lave e higienize todas as frutas. Descasque as que
necessitarem. Corte as frutas em cubos ou fatias e
despeje em um recipiente. Acrescente o suco de laranja.

Dicas Nutricionais: Frutas combatem o
stress e a depressão. Quem sofre de depressão,
normalmente pode ter deficiência de vitaminas C e A
no organismo, que podem ser encontradas na laranja e
na banana. Além disso, frutas são poderosas aliadas no
combate à celulite e à retenção de líquidos.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A berinjela é rica em
fibra alimentar e favorece a digestão. Ajuda
a aliviar a prisão de ventre e contém carboidratos,
vitaminas B, C, K, zinco, potássio, cálcio, ferro e
magnésio.
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Lave bem as berinjelas e pique em cubos pequenos. Não
retire a casca e deixe de molho no vinagre por quinze
minutos para retirar o amargo. Corte os pimentões, a
cebola e junte os cubos de berinjela. Adicione o orégano e
mexa numa vasilha. Em uma panela, frite o alho até ficar
dourado, acrescente todos os ingredientes picados e
refogue. Se precisar, adicione um pouco de água. Cuidado
para a berinjela não ficar cozida demais. Ao final, acrescente
as azeitonas, o cheiro verde, as uvas passas e sal a gosto.
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Pudim de Baunilha

Salada de Frutas Tropical

Aluno: Wendel Facioli Rocha
Professora: Teresinha dos Santos Ricciardi Vice-Diretora: Maria Suzette Vidor

Comunidade: Claidenice Velosa Bertão
Professora: Lilian Rubinelli de Castro

Escola Estadual Professor Gabriel Oscar de Azevedo Antunes
Santo André

Escola Estadual Professor Nelson Pizzotti Mendes
Santo André

Essa é uma receita feita pela minha avó
há muito tempo, sempre aos domingos
e em família. Por gostar tanto, resolvi
colocá-la em prática. Espero que vocês
gostem também, porque é uma delícia.

A salada de frutas é uma sobremesa muito saudável e apreciada pela maioria das crianças.
É uma forma de fazê-las ingerir frutas, pois é um prato bonito e colorido, que atrai a atenção
dos pequenos.

INGREDIENTES
Pudim:
1 lata de leite condensado light
1 e ½ lata de leite comum (medida da lata de leite
condensado)
4 ovos
1 colher (sopa) de farinha de trigo
10 gotas de essência de baunilha
Calda:
1 xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de água

INGREDIENTES
2 laranjas
2 bananas
2 maçãs
2 peras
Suco de laranja a gosto
Açúcar a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque em uma forma, com buraco no meio e própria para
pudim, o açúcar e a água. Mexa bem, leve ao fogo e não mexa
mais. Deixe ferver. A calda vai mudar de cor. Assim que ficar
uma cor clara de caramelo, desligue e tire do fogo. Bata no
liquidificador todos os ingredientes do pudim e coloque na
forma já caramelizada. Leve ao forno médio por 50 minutos,
ou até que esteja durinho. Aguarde esfriar e desenforne.

MODO DE PREPARO
Corte as frutas em pequenos pedaços, acrescente um
pouco de suco de laranja e um pouco de açúcar. Em seguida,
misture bem. Coloque em copinhos plásticos e deixe na
geladeira por pelo menos trinta minutos. Sirva bem gelada.

Dicas Nutricionais: É um pudim saudável,
leve e fácil de fazer. Rico em Vitamina D,
proteínas e cálcio, pois é feito com ovos e leite.
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Dicas Nutricionais: A laranja ocupa lugar
de honra em uma dieta A laranja ocupa
lugar de honra em uma dieta equilibrada, por conta da
qualidade de seus nutrientes. Ela contém um verdadeiro
pacote de antioxidantes que participam na prevenção
de doenças do coração e, possivelmente, de alguns tipos
de câncer, como o de mama, boca, esôfago e estômago.
Histórias & Receitas 2015
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Salada Doce

Polenta

Aluno: Kauê Alves da Conceição
Professor: Robson Desidera Vilela Vice-Diretora: Gislene Lotto Neves

Aluna: Lauany Vitoria Vilela Silva
Professora: Francilândia Formiga Dantas Vice-Diretor: Robson Pergoli

Escola Estadual Professor Ovídio Pires de Campos
Santo André

Escola Estadual Professor Renêr Caram
Santo André

Essa receita foi criada no dia 23 de maio de 2008 e é uma tradição nos almoços da minha
família. Minha tia inventou essa receita
porque nos almoços de família, era
sempre a mesma sobremesa e ela quis
variar. É deliciosa e não pode faltar na
mesa lá de casa.
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Minha mãe conta que a tataravó dela aprendeu
essa receita de vizinhos, mas que a receita
original era bem simples, feita somente com
fubá, água e sal. Com o tempo, foram sendo
acrescentados outros ingredientes. Minha vó
conta que podemos colocar vários temperos no
fubá, porque ele combina com tudo e fica cada
vez mais delicioso.
INGREDIENTES
2 dentes de alho
1 litro de água
1 folha de louro
1 envelope de caldo de carne
1 colher (sopa) de cebola picada
50g de manteiga com sal
2 xícaras (chá) de fubá
Sal a gosto
1 caixa de creme de leite light

INGREDIENTES
1 pé de alface lisa
1 cenoura grande
½ repolho médio
1 manga grande
1 abacaxi médio
2 bananas nanicas
2 cachos médios de uva verde ou rosada
2 maçãs médias
1 lata de creme de leite light

Molho:
2 colheres (sopa) de azeite
1 cebola picada
2 dentes de alho amassados
300g de carne moída
Sal a gosto
300ml de molho de tomate
Queijo ralado
Orégano, salsa e pimenta-do-reino moída

MODO DE PREPARO
Lave a alface, a cenoura, o repolho, as uvas e as maçãs. Corte
a alface e as maçãs em pedaços, rale a cenoura e o repolho
e separe as uvas do cacho. Descasque a manga, o abacaxi e
as bananas e corte em pedaços. Coloque a lata de creme de
leite light no congelador por alguns minutos. Abra a lata e
retire o soro. Coloque o creme de leite sem soro numa tigela
e mexa até que se forme um molho branco. Em uma tigela
grande ou saladeira, coloque a alface, a cenoura, o repolho,
as maçãs, as bananas e misture com uma colher ou pegador
de salada. Junte a manga, o abacaxi e as uvas. Acrescente
aos poucos o creme de leite, misturando-o aos demais
ingredientes. A sobremesa está pronta para servir.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Maçã, manga e banana
são ricas em vitamina A, B e C. Maçã, alface
e repolho combatem o mau colesterol. Maçã, manga,
cenoura e abacaxi auxiliam na digestão dos alimentos.
Maçã, manga, uva, alface, cenoura e repolho têm ação
antioxidante no organismo.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Uma xícara de polenta
cozida contém 461 calorias, sendo 85% de
carboidratos, 9% de proteínas e 6% de gordura.
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Em uma panela, refogue o alho e a cebola junto com a
manteiga. Acrescente a água, a folha de louro, o caldo
de carne, o sal e deixe ferver. Em seguida, adicione o fubá
dissolvido em um pouco de água para não empelotar
e mexa. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por
aproximadamente 20 a 25 minutos. Desligue, retire a
folha de louro e acrescente o creme de leite. Coloque em um
refratário e regue com o molho. Com a ponta de uma faca
espete a polenta para o molho penetrar. Polvilhe com queijo
ralado e leve ao forno. Para o molho, aqueça em uma panela
o azeite e refogue o alho e a cebola. Frite a carne moída e
coloque o orégano, a salsa e a pimenta-do-reino moída.
Adicione o molho de tomate e o sal. Cozinhe por alguns
minutos até o molho criar consistência.
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Nhoque de Arroz
Aluna: Sabrina Vieira de AlcantaraPaggi
Professora: Adriana Marcellino P. Cavalheiro Vice-Diretora: Simone Pastri Fernandes Redígolo

Escola Estadual Doutor Baeta Neves
São Bernardo do Campo

Minha avó adora fazer, todos os domingos, esta receita. Ela alterna com macarrão ao molho
branco, frango assado e também lasanha.

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de arroz cozido
300ml de água
2 ovos
2 colheres (sopa) de salsa
10 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o arroz com os ovos, a salsa e a
água. Coloque a massa em uma panela e leve ao fogo. Junte
a farinha de trigo, o sal e cozinhe até soltar do fundo da
panela. Sobre uma superfície enfarinhada, enrole e corte os
nhoques. Cozinhe aos poucos em água com óleo e retire um
a um, quando subirem à superfície. Adicione molho a gosto.

Dicas Nutricionais: O arroz é rico em
carboidratos. Ele fornece a energia necessária
para começar bem o dia. Especialistas aconselham o
seu consumo especialmente para atletas. Além disso, as
pessoas que comem arroz não mostram a necessidade
de lanches entre as refeições.
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Trouxinhas de Sardinha

Bolo Salgado de Atum Light

Voluntário: Rafael Barbosa da Silva
Professoras: Hérica Cesar e Maria Letícia Ginefra Richter Reinhart

Aluno: Marcelo Campos Silva
Vice-Diretora: Elenir Martins Silva

Escola Estadual Doutor Francisco Emygdio Pereira Neto
São Bernardo do Campo

Escola Estadual Maria Cristina Schmidt Miranda
São Bernardo do Campo

Como voluntários do programa Escola da Família, preparamos refeições comunitárias nos
finais de semana, a partir de doações. Essa receita é um sucesso a qualquer hora do dia. Foi
desenvolvida com o propósito de alimentar os participantes do programa.

Minha avó falava que eu e os meus primos comíamos muita besteira nas férias. Falava que isso não
era saudável e que não dava a força que nosso corpo precisava para continuar brincando e gastando
energia. Então, ela resolveu montar essa receita para o nosso lanche da tarde. Ela teve a preocupação
se iríamos gostar, mas eu e os meus primos
adoramos o bolo. Agora, em todas as férias,
mal podemos esperar por este delicioso lanche
da tarde feito pela vovó Maria.

INGREDIENTES
2 pacotes de pão de forma integral
2 caixas de creme de leite light
2 potinhos de iogurte desnatado (natural)
1 pacote de azeitonas pretas e 1 de azeitonas verdes
sem caroço
Temperos a gosto
2 latas de atum (para o recheio)
1 cenoura ralada (para a cobertura)

INGREDIENTES
1 cebola picadinha
2 tomates picadinhos
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 latas de sardinha
1 ovo
½ xícara de leite ou água
1 colher de manteiga ou óleo
Requeijão a gosto ou queijo muçarela

MODO DE PREPARO
Se desejar, tire as bordas das fatias do pão de forma.
Para o recheio, misture o atum, uma lata de creme de leite
, o iogurte e a azeitona picada. Na tábua onde será servido
o bolo, prepare uma camada de pão de forma (+/- 6 fatias,
em duplas). Coloque uma camada do recheio, uma camada de
pão de forma, uma camada de recheio e a última camada de
pão de forma. Para a cobertura, misture o atum, 1 lata de
creme de leite , o iogurte e a cenoura ralada. Enfeite com a
cenoura ralada, com as rodelinhas de azeitonas ou do jeito
que você quiser. Se preferir, sirva geladinho.

MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes e bata no liquidificador.
Unte uma assadeira e prepare as trouxinhas com a massa
batida. Pingue o requeijão em cada uma delas e leve ao forno
preaquecido por cerca de 25 minutos.

Dicas Nutricionais: A receita possui baixo
valor calórico. A trouxinha de sardinha é rica em
fósforo, ômega 3, selênio, ferro e magnésio.
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Dicas Nutricionais: A receita possui alto
valor energético. Cada fatia contém 269kcal
do atum sem maionese, 70kcal do pão integral, 50kcal
da cenoura cozida crua, 152kcal do iogurte natural e
29kcal do creme de leite light.
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Salada de Repolho com Manga
Alunos:

São Bernardo do Campo 495

Panqueca Doce da Vovó

Daniel da Silva Borges e David da Silva Borges

Aluno:

Vice-Diretora: Leila Cristina Celestino Smith

Pedro Henrique Teles da Silva
Professora: Luzia Nunes Pereira

Escola Estadual Ministro Laudo Ferreira de Camargo
São Bernardo do Campo

Escola Estadual Maria Osório Teixeira
São Bernardo do Campo
Domingo passado, estávamos soltando pipa enquanto nossa madrasta preparava o
almoço em casa. Quando chegamos para almoçar, encontramos um prato novo de
ótima aparência, muito colorido. Ela falou que era uma salada de repolho com manga.
Torcemos a boca, mas ela insistiu para que comêssemos um pouco. Para não desagradá-la,
resolvemos experimentar. Nunca imaginamos que um prato com uma mistura de coisas
tão diferentes pudesse ser tão gostoso e refrescante. Tornou-se nosso prato preferido. Ela
nos ensinou como fazer e, assim, podemos comer sempre.

Aprendi essa receita com a minha mãe, e quem a ensinou foi a minha avó. A minha mãe conta
que os meus tios amavam essa receita. Comiam a panqueca salgada como refeição e a doce
como sobremesa. E que, às vezes, até os vizinhos pediam para a minha avó fazer.

INGREDIENTES
3 ovos
2 xícaras de farinha
200ml de leite
200ml de água
1 colher (sopa) de fermento
3 colheres de chocolate em pó
1 colher de açúcar

INGREDIENTES

Recheio:
2 gemas
395ml de leite condensado light
5 colheres de achocolatado
1 colher de manteiga
200ml de leite

1 repolho verde grande
1 manga madura
2 maçãs sem casca e sem sementes (pingue umas
gotinhas de limão para a maçã não ficar escurecida)
4 colheres de vinagre
4 colheres de sopa de azeite
Sal a gosto
Orégano a gosto
1 pitada de pimenta do reino

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Corte o repolho bem fininho e, se quiser, pode usar metade
de repolho roxo e metade de repolho branco. Corte a
manga e as maçãs em cubos pequenos, coloque tudo em
uma travessa e reserve. Misture o azeite, o vinagre, o sal,
o orégano, a pimenta e tempere a salada. Se quiser, pode
acrescentar maionese.

Dicas Nutricionais: O repolho é rico em
vitaminas A, do complexo B, e principalmente
C. É boa fonte de minerais como potássio, cálcio, fósforo e
ferro. Pouco calórico, contém fibras que favorecem o bom
funcionamento dos intestinos. A manga tem propriedades
diuréticas que ajudam a purificar o sangue, é expectorante
e ajuda a combater a acidez estomacal.
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Dicas Nutricionais: Tanto a farinha de trigo
branca quanto a integral são excelentes
fontes de selênio. E a integral contém excelentes teores
de manganês. Se puder, opte sempre pela farinha de
trigo integral, que além de tudo é também uma ótima
fonte de vitaminas B e de fibras.
Histórias & Receitas 2015

Misture tudo até formar uma massa não muito densa,
nem muito aquosa (se ficar densa, adicione água, não leite).
Esquente uma frigideira com manteiga, espalhando-a com
papel toalha. Deixe ficar bem quente e coloque uma concha
com a receita. Para o recheio, mexa todos os ingredientes em
fogo médio, por volta de 15 a 20 minutos, até ficar denso.
Recheie as panquecas e leve à geladeira por cerca de uma
hora. Rende 20 panquecas.
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Panqueca
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Pão de Queijo sem Glúten

Aluno: Vinícius Leroy Silva Lopes
Professor: Isabela Sampaio Maloll Vice-Diretor: Bento Félix dos Santos

Vice-Diretora:

Erenice Dias Da Silva

Escola Estadual Omar Donato Bassani
São Bernardo do Campo

Escola Estadual Mizuho Abundância
São Bernardo do Campo
Lá em casa, um dos pratos favoritos é a panqueca. Quando vejo minha mãe preparar panquecas, sorrio
sabendo que poderei ajudá-la. Às vezes ela as leva ao forno, já recheadas e cobertas, outras vezes, cada um
monta de acordo com sua vontade. Quando está preparando a massa, mamãe sempre diz que o toque especial
é que faz a diferença no resultado final. Seu ingrediente secreto é uma pitada de noz moscada ou pimenta
do reino. Ela vai orientando enquanto eu espalho a pequena quantidade de massa na frigideira, tentando
deixá-la uniforme. E se grudarem? E se rasgarem? E se ficarem gordas ou crespas demais? Engraçado mesmo é
quando o papai vira o disco delicado com a frigideira no ar, sem a ajuda da espátula - é um espetáculo! Assim,
as panquecas vão ficando prontas, uma a uma, finas e douradas. E nos deliciamos devorando cada uma delas.

Este prato foi criado pela minha avó paterna, descendente de índios nativos do Nordeste. Os
indígenas da região não consumiam trigo e sim mandioca, cultivada por muitas gerações.
A mandioca até hoje continua sendo a base alimentar no sertão nordestino. Nos cafés da
manhã, quando não era oferecido o “beiju”, os antigos serviam este prato.

INGREDIENTES
Massa para 12 panquecas
Um ovo inteiro
½ litro de leite
1 copo de farinha de trigo
1 pitada de sal
Recheio a gosto
Salgado: carne moída ou queijo e presunto
Doce: doce de leite

INGREDIENTES
4 colheres de tapioca
1 ovo
1 colher de requeijão cremoso
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Bata os ingredientes no liquidificador. A consistência é meio
liquida, mas não deve ser muito. Somente até a massa ficar
molenga. Preaqueça uma frigideira com uma colherinha de
óleo ou margarina. Coloque a massa na frigideira com o auxílio
de uma concha. Deixe assar até que a borda obtenha uma
cor dourada. Vire a panqueca. Enrole e recheie ao seu gosto.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Se for possível, para obter
uma receita mais saudável e nutritiva, troque a
farinha branca por farinha integral e use leite desnatado.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Por ser feita apenas
de mandioca, a tapioca é um alimento
natural com baixo teor de sódio, sem gordura, rico em
carboidratos, de fácil digestão e sem glúten..
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Misture todos os ingredientes em uma tigela e despeje todo
o conteúdo numa frigideira previamente aquecida em fogo
brando e untada com um pingo de óleo. Deixe a massa na
frigideira até descolar e depois vire para dourá-la.
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Arroz com Amor

Torta Vegetariana

Aluno: Gabriel de Carvalho Gonçalves
Professor: Alan Aparecido Gonçalves

Aluno: Aluna: Isabela Muniz
Professora: Fabiana Canavese Smania Vice-Diretora: Cinthia Midori Hirata da Silva

Escola Estadual Padre Alexandre Grigoli
São Bernardo do Campo

Escola Estadual Pedra de Carvalho
São Bernardo do Campo

Esse prato foi criado pela minha bisavó portuguesa, que iria receber o seu namorado Miguel
(mais tarde, meu bisavô). Eles nunca haviam se falado, apenas por carta. Então, ela percebeu
que estava sem dinheiro para comprar alguns ingredientes para fazer o almoço que havia
imaginado. Daí, foi até a geladeira, pegou uns ingredientes malucos e criou esse prato.

Minha mãe é muito esquecida, pois tem muitas responsabilidades e acaba esquecendo
algumas coisas. Certo dia, ela estava fazendo uma torta de atum, foi adicionando tudo e bateu
até ficar homogêneo, mas acabou esquecendo-se do atum. Quando comemos ela estava sem
atum e virou uma torta vegetariana, ou
uma torta de atum sem atum.

INGREDIENTES
3 ovos
1 copo de óleo (250ml)
2 copos de leite
2 copos de farinha de trigo
100g de muçarela ou outro queijo de sua preferência
50g de azeitonas pretas picadas
½ maço de cebolinha picada
1 colher (chá) de fermento em pó

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

Bata no liquidificador os ovos, o óleo e o leite. Acrescente
a farinha de trigo, o sal, o fermento em pó e reserve. Pique
o queijo, as azeitonas pretas e a cebolinha. Misture tudo
e reserve. Em uma forma untada e enfarinhada, coloque
metade da massa, o recheio e, por cima, o restante da
massa. Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC.
Quando estiver dourado, está pronto para servir.

½ repolho
1 cebola
Restos de carne e/ou frango picado
1 xícara de arroz refogado com alho e cenoura ralada
½ xícara de azeite
Bacon
Linguiça calabresa

MODO DE PREPARO
Frite alguns pedaços de bacon e linguiça calabresa e
acrescente a cebola e o repolho picados. Coloque o azeite
e deixe cozinhar por cinco minutos. Acrescente o arroz
preparado com as cenouras e misture tudo.

Dicas Nutricionais: O arroz é uma fonte
importante de carboidrato, que fornece energia
para o corpo e combustível para o cérebro. Contém ferro,
vitamina D e cálcio, não possui colesterol ou glúten e
não tem aditivos ou conservantes, além de conter oito
aminoácidos que o tornam uma boa fonte de proteína.
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Dicas Nutricionais: O ovo possui alta
qualidade nutricional. É rico em proteínas
de alto valor biológico, minerais como ferro, selênio,
zinco e fósoforo; vitaminas A, E, K e do complexo B;
carotenoides e colina (importante componente do
cérebro). Para uma receita mais saudável, opte pelo leite
desnatado e pela farinha de trigo integral.
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Gelatina de Frutas
Alunas:

Gabrielle Sousa Silva da Costa, Muriel Zampieri da Silva
e Monalisa Zampieri da Silva

São Bernardo do Campo 501

Bolo de Banana Integral
Aluna: Beatriz Sales do Carmo de Lima
Professora: Rosangela Menegassi Vice-Diretora: Beatriz Aparecida Borges Gabriel

Professor: Evandro Rodrigues Pechim

Escola Estadual Professor João Batista Bernardes
São Bernardo do Campo

Escola Estadual Professor Carlos Pezzolo
São Bernardo do Campo
As alunas contaram ao professor a ideia de fazer essa receita por tratar-se de uma sobremesa
saudável, simples, fácil e muito gostosa, que deixa qualquer criança feliz. Desde pequenas, ao ir ao
mercado com a mãe fazer compras, elas pedem para comprar as suas gelatinas e as frutas que sempre
gostaram (morango, uva, abacaxi, banana), pois no almoço de domingo não pode faltar a sobremesa.
Como toda mãe sempre agrada os filhos, ela
sempre varia as receitas e cria outras novas.
A mãe, com aquele seu amor, deixas as filhas
sempre felizes.

Estava indo para o ballet, passei na casa da minha tia Eni e ela estava fazendo esse bolo.
Quando ficou pronto, experimentei e gostei muito. Fiquei satisfeita pelo resto do dia.

INGREDIENTES
4 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar mascavo
2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral
1 xícara (chá) de leite em pó desnatado, dissolvido em
uma xícara de água
1 colher (sopa) de fermento em pó
8 bananas cortadas em rodelas

INGREDIENTES
Gelatinas de vários sabores (abacaxi, cereja, framboesa,
limão, maracujá, morango, uva, tutti -frutti)
3 xícaras de água fria
3 colheres de açúcar
4 pacotes de gelatina sem sabor
Frutas diversas, de sua preferência

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Selecione as frutas e corte-as em pedaços. Em seguida,
coloque-as em uma forma. Coloque a gelatina sem sabor
em uma xícara de água fria e deixe-a em banho-maria para
dissolver. Reserve. Misture as duas gelatinas em uma
vasilha contendo 3 xícaras de água fria e açúcar. Mexa
bem, até que todos os líquidos se transformem em uma
substância homogênea. Despeje a gelatina sobre as frutas
na forma. Em seguida, leve à geladeira por cerca de quatro
horas.

Dicas Nutricionais: A gelatina é um produto
de baixo teor calórico (70kcal em ½ xícara) e
que possui boa quantidade de carboidratos e minerais
como fósforo, cálcio e ferro. Mas deve ser consumido
com moderação por ser um produto industrializado
– o que indica a presença de corantes e açúcar (ou
adoçantes artificiais).
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Dicas Nutricionais: Essa receita não usa
massas calóricas e além de tudo, é feita com
farinha integral e açúcar mascavo. Usamos uma fruta,
a banana, que é um ótimo alimento para crianças.
Favorece a ótima digestão e é cheia de propriedades
nutricionais, além de prevenir doenças.
Histórias & Receitas 2015

No liquidificador, bata os ovos e o açúcar mascavo por três
minutos. Acrescente, ainda no liquidificador, o leite em
pó dissolvido na água, o fermento e bata bem. Pegue uma
travessa e despeje o que bateu. Acrescente a farinha de
trigo integral. misture bem. Coloque as rodelas das bananas
e, por último, unte uma forma com manteiga e a farinha de
trigo. Antes de levar ao forno, jogue canela em pó por cima.
Leve ao forno em 180°C, preaquecido, por aproximadamente
40 minutos. É só esperar esfriar e servir.
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Bolo de Maracujá

Aluna: Isabella Spirito de Almeida
Professor: Pedro Ferreira de Mendonça

Professora:

Maria Julia K. Silva

Escola Estadual Professora Palmira G. Ferreira da Silva
São Bernardo do Campo

Escola Estadual Professora Maristela Vieira
São Bernardo do Campo
Eu, mãe da Isabella, quando tinha 14 anos fui almoçar na casa de uma amiga descendente
de espanhola. Quando me serviram a mistura, fiquei tão encantada com o sabor que não
resisti e pedi a receita que tenho-a comigo até hoje. Nessa época, por ser a filha mais velha,
cuidava dos meus irmãos e toda vez que eu fazia essa receita eles adoravam. Hoje, sempre
que vêm à minha casa, eles pedem que eu faça a mesma receita.

Essa é minha refeição preferida. Além de ser uma sobremesa gostosa, desde a primeira vez foi
muito bem feita pela minha mãe. Depois disso, passei a comer frequentemente. Minha mãe
tem uma mão muito boa: seu bolo fica muito fofinho. E de tanto vê-la preparar essa receita,
aprendi a fazer. Foi mais fácil do que imaginei. Assim, essa receita ficou marcada em minha
vida, porque veio de uma pessoa que me ensinou com muito carinho.

INGREDIENTES
3 ovos
½ kg de farinha de trigo
2 copos de leite
1 colher de manteiga
½ colher de fermento
Recheio:
2 maracujás
2 copos de leite
1 caixinha de leite condensado light
2 saquinhos de coco ralado
1 caixinha de creme de leite light

INGREDIENTES
6 ovos
Alho
Óleo
Tomate
Coentro
Molho de Tomate

MODO DE PREPARO

Cobertura:
1 caixinha de leite condensado
1 maracujá

Em uma panela, refogue o óleo, cebola e o alho. Espere que
dourem um pouco e acrescente o tomate. Refogue mais um
pouco e depois coloque o molho de tomate com um pouco
d’água e deixe ferver. Por último, adicione os ovos, um a um,
e deixe cozinhar. Por fim, acrescente o coentro.

Bata todos os ingredientes em uma batedeira e
coloque a massa em forma untada com margarina e
farinha. Leve ao forno.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: O ovo possui alta
qualidade nutricional. É rico em proteínas de
alto valor biológico, minerais como ferro, selênio, zinco e
fósoforo; vitaminas A, E, K e do complexo B; carotenoides
(zeaxantina e luteína) e colina, que é um importante
componente do cérebro.
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Dicas Nutricionais: O maracujá é rico em
vitamina C , A e do complexo B, além de ferro,
cálcio, fósforo e fibras. Sua casca, geralmente ignorada,
é riquíssima em propriedades nutricionais funcionais
e antioxidantes como a pectina e vitaminas e minerais
com alto poder desintoxicante.
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Caponato
Aluna: Bernadete Oliveira
Professores: Leidimar Pereira dos Santos e Rogério de Góes Costa Vice-Diretora: Maria Pereira dos Santos Colletto

Escola Estadual Otoniel Assis de Holanda
São Paulo

Essa receita era realizada nos fins de semana na casa da minha avó, onde toda a família se
reunia nos almoços aos domingos. Hoje, os encontros acontecem em datas comemorativas e
usamos a receita como antepasto, servido no pão caseiro.

INGREDIENTES
1 kg de berinjela
3 pimentões amarelos médios
3 pimentões vermelhos médios
2 pimentões verdes
2 cebolas médias picadas
3 colheres (sopa) de molho shoyu
Sal, orégano, azeitonas, azeite, pimenta do reino,
pimenta dedo de moça, salsinha e vinagre, a gosto

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A berinjela contém
potássio, fibras, fósforo e magnésio. Pode ser
consumida frita, assada, cozida ou em suco. É digestiva,
possui baixas calorias, é laxativa, estimula a produção
de sais biliares e a produção de suco pancreático.
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Lave as berinjelas, os pimentões e corte-os em tiras ou
pedaços quadrados. Misture os outros ingredientes,
tempere a gosto, cubra com papel alumínio e leve ao
forno por 20 a 30 minutos. Deixe esfriar e sirva.
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Bolo de Maçã com Casca
Universitária: Graziela Dal Agata Santiago
Vice-Diretor: Alexandre Leite da Silva

Escola Estadual Iijima
Ferraz de Vasconcelos
Quando eu estava ainda no ensino fundamental, a professora pediu que cada aluno levasse na próxima aula um
ingrediente. Não sabíamos o que seria feito até ela dizer que iríamos aprender a fazer bolo de maçã com casca. A
professora prosseguiu com a aula, conversando com a turma sobre o desperdício de alimentos e dizendo que há
muitas receitas em que podemos utilizar quase todas as partes de um ingrediente, ajudando a diminuir o desperdício
de alimentos. Depois, ela preparou o bolo na nossa frente. Nessa mesma aula, a professora nos entregou a receita
para que levássemos para casa. Minha mãe ficou muito interessada e a guardou em seu caderno de receitas. Certo
tempo depois, ela fez a receita em casa e deu tudo certo. E a cada vez que minha mãe preparava o bolo, ela fazia
algumas modificações na receita, até chegar à versão que aqui está.

INGREDIENTES
3 maçãs com suas cascas separadas
4 ovos
1 copo de óleo
1 colher (sopa) de canela em pó
2 copos de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 copo de açúcar
1 xícara de uvas passas

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador as cascas das maçãs, os ovos, o
óleo e a canela. Misture levemente essa massa com a
farinha de trigo, as maçãs picadas, as uvas passas, o
fermento e o açúcar. Leve para assar em forma untada
e polvilhada por aproximadamente 45 minutos. Depois
que o bolo estiver frio, desenforme e sirva.

Dicas Nutricionais: A maçã possui excelente
valor nutritivo. Em sua casca encontra-se a
maior concentração de vitamina C e pectina, que ajuda
a reduzir o colesterol do sangue. Além disso, é um fruto
rico em vitaminas B1, B2, niacina, ferro e fósforo.
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Patê de Berinjela

Torta de Couve

Aluna: Thais Cristina da Silva Santos
Professora: Erika Leite da Silva Vice-Diretora: Laide Vianna Barbosa

Universitária: Cristiane Nogueira
Professora: Elane Cristina Machado Vice-Diretora: Lúcia Viana Barbosa

Escola Estadual Prefeito Tácito Zanchetta
Ferraz de Vasconcelos

Escola Estadual Conjunto Habitacional Parque Dourado II
Ferraz de Vasconcelos

Minha mãe conta que esta receita era preparada pela minha avó, que ao visitar uma amiga,
provou o patê e resolveu prepará-lo para meus tios. Como eu e meu irmão não gostamos
muito de legumes, mamãe incluiu este prato no nosso cardápio. A partir de então, ela sempre
faz esta receita que, além de saudável, é deliciosa.
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Minha mãe tem o hábito de fazer várias receitas saudáveis e diferentes, pois como possuo lúpus
(doença autoimune), tenho muitas restrições alimentares. Quem tem lúpus, deve cuidar muito
bem de sua alimentação. Essa receita, minha mãe faz com muito carinho e é uma das que mais
gosto, pois não contêm glúten, tem um alto teor nutritivo e ainda previne contra a diabetes e
a hipertensão, já que também tenho essas
alterações em meu organismo.

INGREDIENTES
Massa:
1 e ½ xícara de farinha de arroz
1 colher (sopa) de queijo ralado
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara de leite
½ xícara de óleo vegetal
2 ovos
1 pitada de sal

INGREDIENTES

Recheio:
1 porção de couve fresca fatiada
1 cebola
2 dentes de alho
Pimenta-do-reino a gosto
Orégano a gosto
Sal a gosto
500g de ricota

2 berinjelas com casca
2 colheres (sopa) de óleo
1cebola picada
2 tomates
1 colher (chá) de queijo ralado
1colher (chá) de salsa picada
1 colher (sopa) de amido de milho
Sal a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Cozinhe as berinjelas (com casca) em água e sal. Depois
de cozidas, passe-as por uma peneira e reserve. Faça um
refogado com o óleo, a cebola picadinha, os tomates e a
salsa. Acrescente as berinjelas que foram passadas por
peneira, coloque o queijo e engrosse com o amido. Este patê
pode ser utilizado com biscoito, torrada, ou como recheio
de sanduíche.

Dicas Nutricionais: A berinjela é rica em
fibra alimentar, o que beneficia a digestão.
Elas podem ajudar a aliviar a prisão de ventre e podem
ajudar na limpeza do trato intestinal. Além disso, estudos
apontam resultados positivos do vegetal na perda de peso,
na redução de colesterol e de complicações cardíacas.
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Dicas Nutricionais: A couve tem
características anti-iA couve tem características
anti-inflamatórias, antibióticas e anti-irritantes. Possui altos
teores das vitaminas A1 (retinol) e B2 (riboflavina), e dos
minerais cálcio e ferro. Cada 100g da couve lisa contém 4g
de proteínas, além de fibras, ácido fólico e bioflavonoides.
Histórias & Receitas 2015

Refogue a cebola o alho. Em seguida, coloque a couve
picada, o sal, o orégano, a pimenta-do-reino e reserve.
Bata no liquidificador a farinha de arroz, o queijo ralado,
o leite, o óleo vegetal, os ovos, o fermento em pó e o sal.
Em uma forma untada com manteiga e farinha, coloque
metade da massa. Espalhe a couve sobre a massa,
junto com a ricota e coloque por cima o restante da
massa. Asse em forno baixo preaquecido por 35 a 40
minutos, até dourar.
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Torta de Frango

Bolinho de Arroz

Comunidade: Magda Tiemi Shimote
Professora: Sueli de Ávila Nascimento Vice-Diretora: Rosa Franco Garijo

Comunidade: Tayna da Silva Marques
Vice-Diretor: Osvaldo Gois dos Santos Universitário: Renan Moraes da Silva

Escola Estadual Doutor José Eduardo Vieira Raduan
Ferraz de Vasconcelos

Escola Estadual Martha Calixto Cazagrande
Ferraz de Vasconcelos

Viemos de uma família muito humilde, onde as condições de vida eram muito difíceis.
Assim, meus avós foram criando receitas caseiras para a nossa alimentação. Nessas criações
conseguimos, com banha de porco, montar uma massa. Com banha, também refogávamos
folhagens e vegetais, além de modelarmos a torta, que seria a nossa mistura do almoço e da
janta. Todos ficavam felizes, pois era uma novidade para nós. Era muito apreciada também
nos dias de festa, como Natal, Ano Novo e quando recebíamos visitas.
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Os bolinhos de arroz são bastante conhecidos na minha família, pois é uma receita que foi
passada de geração para geração. Começou com a minha bisavó, que nem cheguei a conhecer.
Mas a minha avó costumava fazer quando a família estava reunida em sua casa para um
delicioso café da tarde. Meu primo foi o primeiro homem a dar continuidade a esta receita na
família. Leve você também essa delícia para a sua família. Tenho certeza de que fará o maior
sucesso, assim como faz na minha até hoje.

INGREDIENTES
4 xícaras de arroz cozido
1 xícara de leite
1 ovo
1 xícara de leite
2 colheres de farinha de trigo
½ calabresa moída
½ cebola ralada
1 dente de alho picadinho
Salsa a gosto
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
1 colher (chá) de fermento em pó

INGREDIENTES
1 ovo
1 copo de leite
1 colher de sopa de sal
1 colher de sopa de margarina
1 colher de gordura vegetal
1 colher de fermento em pó
Farinha de trigo
Gema para pincelar

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes e por último acrescente
aos poucos o trigo, até obter uma massa lisa e macia.
Deixe descansar por 30 minutos e abra com um pau de
macarrão. Recheie a gosto (frango com ervilha, palmito
com ervilha, seleta de legumes, espinafre com requeijão,
carne moída, etc.). Pincele a massa e leve ao forno por 35
minutos, até obter uma massa dourada.

Dicas Nutricionais: Alimento saudável, com
produtos baratos e de fácil acesso, podendo ser
cultivados no quintal de casa, em caixas de plástico ou
madeira (cebolinha, salsinha, almeirão, espinafre, etc.).
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Dicas Nutricionais: O bolinho de arroz
assado é uma uma ótima opção, já que não
utiliza óleo.
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Triture o arroz no liquidificador. Em seguida, passe
para outro recipiente e misture o ovo, a farinha e o
leite. Depois, acrescente o alho, a cebola e a salsa.
Junte a calabresa e por último coloque os temperos,
com cuidado para não salgar. Após a massa pronta,
modele os bolinhos com uma colher, arrume em uma
assadeira com papel manteiga e leve para assar, que é
uma opção mais saudável do que fritar.
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Torta de Legumes

Lasanha de Brócolis

Universitário : William de Souza Lima
Vice-Diretora: Rosangela Infante Rodrigues Gubolin

Comunidade: Fernanda Ramalho Folco
Vice-Diretora: Andréia Rodrigues de Ávila

Escola Estadual Professor Olzanetti Gomes
Ferraz de Vasconcelos

Escola Estadual Professor Paulo Américo Paganucci
Ferraz de Vasconcelos

A receita é feita pela minha mãe, que desde que descobriu que estava com diabetes, começou
a fazer alimentos saudáveis, ricos em proteínas. Assim, ela aprendeu a fazer torta com pão
integral. Desde 2010, minha família só come pão se for integral.
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A família da Fernanda gosta muito de
brócolis. Conversando com uma amiga,
ela ficou sabendo que brócolis ficam muito
gostosos com batata, e que poderiam ser
feitos como uma lasanha.

INGREDIENTES
400g de brócolis
500g de batata
250g de queijo muçarela
250g de presunto
Molho Branco
1 colher de margarina
1 cebola pequena
1 colher (chá) de alho picado
1 colher (chá) de salsa
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 copos de leite

INGREDIENTES
1 pacote de pão integral
4 abobrinhas italianas
4 cenouras grandes
½ kg de vagem
1 pé de escarola
1 pitada de sal
Cheiro verde a gosto
1 cebola picada
2 dentes de alho
½ copo de azeite virgem

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Cozinhe os legumes picados com um pouco de sal em um
litro de água. Após o cozimento, deixe escorrer a água e em
uma forma quadrada ou retangular, untada com manteiga.
Coloque as fatias de pão, por cima a camada de legumes
cozidos,o cheiro verde e um pouco de azeite. Leve ao forno
por 20 minutos, até dourar.

Dicas Nutricionais: Receita rica em fibras
sem calorias, pois é feita com pão integral e faz
bem para a saúde.
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Dicas Nutricionais: O brócolis é um alimento
rico em cálcio, importante para a formação
e manutenção dos ossos e dentes. É também uma boa
fonte de vitaminas A e C. Além disso, contém ácido
fólico (indicado para gestantes), selênio e potássio.
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Cozinhe os brócolis na água com um pouco de sal. Em
outra panela, cozinhe também as batatas descascadas
em água com um pouco de sal. Em uma panela, coloque
a margarina e leve ao fogo, jogue a cebola picada e o
alho e deixe fritar. Acrescente as duas colheres de
farinha de trigo, mexa e em seguida acrescente o leite.
Continue mexendo e deixe cozinhar uns três minutos.
Em uma forma de sua preferência, coloque uma camada
de batata em rodelas, depois uma de brócolis cortados
em tiras, acrescente o molho, depois o presunto e o
queijo. Repita novamente todas as camadas e leve ao
forno preaquecido por 5 minutos. Tire do forno, polvilhe
queijo ralado e sirva.
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Feijoada Vegetariana

Rocambole de Carne

Comunidade: Ivone Cigano de Souza Thomas
Vice-Diretora: Angélica Rocha Vieira Santos

Aluno:

INGREDIENTES
500g de feijão preto ou vermelho
300g de tofu firme, defumado e picado em cubos
400g de shitake seco picado
1 berinjela grande, partida em cubos
1 batada doce partida em cubos grandes
1 abóbora japonesa partida em cubos grandes
1 cenoura picada em cubos grandes
200g de salsicha vegana
1 inhame picado em cubos
100g de tofu defumado em pó
Sal a gosto
Molho shoyu a gosto
Pimenta do reino a gosto
1 colher (sopa) de curry
Pimenta malagueta a gosto
Cheiro verde a gosto
6 dentes de alho picados
2 folhas de louro
Azeite extravirgem

Thauã Henrique de Andrade Barbosa
Vice-Diretora: Eurídice Batista Soares

Escola Estadual Zélia Gattai Amado
Ferraz de Vasconcelos

Escola Estadual Professora Ângela Sueli Pontes Dias
Ferraz de Vasconcelos
Com a busca de uma vida mais saudável, veio
também a necessidade de mudar o cardápio. E para
melhorar a saúde surgiu a feijoada vegetariana, que
consiste em dar ao prato valores nutricionais como
carboidratos e proteínas, além de evitarmos a carne
e a lingüiça suína. Essas carnes são substituídas pela
qualidade integral, sem perder o gosto e auxiliando
na melhoria da qualidade de vida.

Essa receita está na terceira geração da
minha família. Meus avós a faziam e
passaram para a minha mãe, que passou
para mim.

INGREDIENTES
1kg de carne moída
Cebola picada a gosto
Sal a gosto
Alho picado a gosto
Cheiro verde picado a gosto
Azeite a gosto
Pimentão a gosto
1 ovo
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
200g de presunto picadinho
200g de muçarela picadinha

MODO DE PREPARO
Lave o feijão e deixe de molho por 6 horas, trocando a água
por duas ou três vezes antes do cozimento. Cozinhe o
feijão com o tofu defumado em pó e 2 folhas de louro, por
meia hora após a iniciar a pressão. Separe duas xícaras do
feijão e bata no liquidificador. Acrescente de volta no feijão
cozido, para dar cremosidade. Deixe o shitake hidratando
em água com shoyu e uma pitada de curry. Quando ficar
macio, acrescente o tofu defumado nesse molho e reserve
a água para acrescentar no caldo. Lave, descasque e pique
em cubos o inhame, a cenoura, a batata doce e a abóbora
japonesa. Lave e pique em cubos grandes a berinjela e a
abobrinha e pique as salsichas veganas. Em uma frigideira,
refogue no azeite, 2 dentes de alhos picados. Acrescente
os cubos de berinjela, refogue e reserve. Refogue a abobrinha
no mesmo método anterior. Refogue os demais dentes de
alho no azeite e acrescente o shitake picado, as salsichas
veganas e o tofu macio picado. Acrescente tudo o que já
foi refogado antes na panela de pressão e acrescente os
demais legumes, até que fiquem macios. Sinta o cheiro de
defumado nessa fase, corrija o sal, acrescente um pouco
de pimenta e deixe cozinhar em fogo baixo Acrescente
o cheiro verde picado. Sirva com arroz integral e couve
refogada.
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MODO DE PREPARO

proteínas.

Dicas Nutricionais: Repartição das calorias:
11% de gordura, 73% de carboidratos e 15% de
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Dicas Nutricionais: O alimento é rico em
proteínas, pois é composto basicamente de
carne, além de possuir as fibras da cebola, do cheiro verde
e do pimentão. Também traz o cálcio do queijo, além de
ser assado, que é mais saudável do que se fosse frito.

Histórias & Receitas 2015

Pegue a carne moída já temperada e coloque em uma
vasilha de plástico. Adicione o sal, o alho picado, o
milho verde, as ervilhas, o cheiro verde, o coentro, o
pimentão picado, a cebola picada, a farinha de trigo
e o ovo. Amasse bem e abra a carne. Depois, coloque
um pouco de azeite, o presunto picado e a muçarela
picada. Enrole a carne com o recheio dentro, envolva o
rocambole em papel alumínio e coloque em uma forma.
Leve ao forno por 20 minutos a 220ºC.
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Salada de Frutas

Bolo Inglês

Professora: Maria Paula de Jesus Silva
Vice-Diretora: Renata Gabriela Pinheiro

Comunidade: Maria das Graças de Lima
Vice-Diretora: Ivanize Aparecida dos Anjos

Escola Estadual Anderson da Silva Soares
Suzano

Escola Estadual Antônio José Campos de Menezes
Suzano

Em conversas com os alunos que participam do Programa Escola da Família, a salada de
frutas surgiu como receita favorita da turma. Durante a semana letiva, a professora realizou
o trabalho em sala de aula sobre a orientação da alimentação saudável e os benefícios que
ela faz a saúde. No final de semana, foi realizado o preparo coletivo da receita.

Maria nos contou que seu livro de receitas é como um livro de cabeceira, pois há nele histórias de seu passado.
O livro é datado de 1978 como 2ª edição e foi de sua avó, passou para sua mãe e hoje lhe pertence. Foi
graças a este livro que Maria tornou-se uma grande mestra do fogão. Faz doces, bolos e salgados e é muito
procurada no bairro e adjacências, recebendo muitas encomendas para festas. Escolheu esta receita por
ser prática, saudável e saborosa. Fez algumas adaptações, pois a receita original é muito simples. Foram
acrescentadas frutas e suco de maracujá, o que
tornou o bolo ainda mais saboroso e saudável.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 xícara de açúcar
2 e ½ xícaras de farinha de trigo
1 xícara de manteiga ou margarina
6 ovos
1 colher (sopa) de fermento
½ copo americano de suco concentrado de maracujá
Frutas cristalizadas a gosto

1 abacaxi
1 mamão papaia
5 maçãs
5 bananas
1 manga
8 laranjas
10 morangos
5 peras

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Lave bem as frutas. Esprema as laranjas para extrair o
suco e reserve. Descasque as frutas - com exceção dos
morangos -, corte-as em cubinhos e coloque na travessa
de servir. Junte o suco das laranjas e misture muito bem.
Se gostar de bastante caldo, coloque mais suco de laranja.
Leve à geladeira até a hora de servir.

Suzano 517

Dicas Nutricionais: Vitaminas A, C e
Complexo B, cálcio, ferro, fósforo, magnésio,
potássio, fibra alimentar e proteínas são alguns dos
nutrientes das saladas de frutas. São nutrientes que
podem ajudar no controle do peso, além de melhorar a
saúde do organismo, de maneira geral.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: As frutas cristalizadas
protegem as artérias, colaborando para a
saúde cardiovascular. O consumo regular de 100g de
frutas cristalizadas aumenta em 15% os triglicerídeos no
sangue e causa 30% menos de oxidação nas artérias, algo
fundamental para prevenir doenças cardiovasculares.
Histórias & Receitas 2015

Bata o açúcar com a margarina até virar um creme.
Então, acrescente os ovos (um a um), a farinha de
trigo e o suco de maracujá. Bata bem até a massa
ficar homogênea, adicione as frutas cristalizadas,
envolvidas em uma colher de fermento. Misture
levemente as frutas na massa e leve ao forno por 35
minutos, à temperatura de 180ºC.
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Pizza Vegana

Taratoo

Comunidade: Elizabete Turubia
Vice-Diretora: Regina Maria dos Santos Borges Universitárias: Claudete Roseli Vicente e Michele Alves

Comunidade: Fernanda Cássia de Lima
Vice-Diretor: Norberto Paulino dos Santos

Escola Estadual Eliane Aparecida Dantas da Silva
Suzano

Escola Estadual Euclides Igesca
Suzano

Em busca de uma melhor qualidade de vida, resolvi mudar meus hábitos alimentares.
Reformulei uma receita de pizza tradicional para uma pizza vegana, na qual substituí o
queijo muçarela e acrescentei à massa,
farelo de trigo, semente de girassol e
linhaça, resultando em uma massa
saudável.
INGREDIENTES

Suzano 519

Sou descendente de libaneses e durante a minha infância, para manter a cultura dos nossos
antecedentes, minha avó cozinhava pelo menos uma vez por semana uma refeição do país. A minha
favorita era o taratoo, em torno do qual a
família se reunia à mesa para contar histórias
do Líbano. Essa é, com certeza, uma das minhas
melhores lembranças. E me dá, também, uma
grande saudade, já que infelizmente a minha
avó já não está mais entre nós.

1kg de farinha de trigo
50g de fermento
600ml de água morna
2 copos de farelo de trigo
½ copo de azeite
2 colheres (sopa) de semente de girassol
2 colheres (sopa) de linhaça
2 colheres de açúcar mascavo
1 colher rasa de sal
Recheio:
3 xícaras de mandioca cozida
1 xícara de água do cozimento da mandioca
3 colheres (sopa) de polvilho doce
2 colheres (sopa) de polvilho azedo
½ xícara de azeite
½ limão
1 colher de café de sal

INGREDIENTES
5 batatas grandes
2 cebolas
1 couve-flor
1 lata de atum
1 lata de creme de leite

Sugestão alternativa para o recheio:
1 maço de escarolas
1 xícara de molho de tomate
Queijo vegano
100g de azeitonas pretas
Orégano a gosto

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Dissolva o fermento no açúcar, coloque água morna, junte
o azeite, o farelo de trigo, a semente de girassol, a farinha
e o sal. Misture a massa até desgrudar das mãos e deixe
crescer até que dobre de volume. Divida a massa em 4 ou
5 bolas e deixe descansar por mais 20 minutos. Abra a
massa com um rolo, coloque na forma e leve ao forno para
pré-assar. Para o recheio, bata todos os ingredientes no
liquidificador. Retire a massa do forno, coloque o recheio e
leve de volta ao forno por mais 10 minutos.

Dicas Nutricionais: Muitos alimentos são
utilizados na prevenção de doenças, assim
colaborando para a melhora da saúde de forma geral.
É o caso da semente de girassol, que previne doenças
cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Já a linhaça
previne a anemia e é fonte de fibras.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Sempre consuma
alimentos naturais como os vegetais. Eles são
ricos em fibras e regulam a flora intestinal.

Histórias & Receitas 2015

Corte as batatas em rodelas e, depois, as cebolas e
a couve-flor em pedaços pequenos. Em uma panela ou
frigideira grande, frite a couve-flor e coloque em uma
travessa funda. No mesmo óleo, frite as batatas e
coloque na travessa junto com a couve-flor. Por último,
frite as cebolas e também ponha na travessa, junto
com as batatas e a couve-flor. Coloque por cima o atum
e bata no liquidificador o creme de leite, junto com
duas medidas de água (medidas na lata do creme de
leite). Em seguida, despeje a mistura do liquidificador
por cima da fritura, adicione uma pitada de sal e dê
uma leve mexida. Coloque no fogo baixo para levantar
fervura e desligue. Sirva com arroz branco.
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Bolo de Ervilha

Palhaço

Aluno: Kleison Luiz Silva Alfenas
Professora: Eulice Marceli S.A. Almeida Gomes Vice-Diretora: Sulamita Martinelli Universitário: Luan do Santos

Aluna: Raquel Gonzaga Moura
Professoras: Claudia Corá, Rose Carmem Gomes e Michela Aparecida Sagário
Vice-Diretora: Fernanda Aparecida Rocha Miyawaki de Almeida

Escola Estadual José Camilo de Andrade
Suzano

Suzano 521

Escola Estadual Professor Carlos Molteni
Suzano

Minha mãe me contou que foi fazer um bolo de milho na casa de sua patroa. As duas estavam
conversando e não prestaram atenção no preparo da receita. Ao invés de colocarem as latas
de milho, colocaram duas latas de ervilha. Estava assim criada uma nova receita.

Minha vida é difícil de entender, porque nem eu mesmo sei explicar. Sou um palhaço, pois trago felicidade
aos que precisam de um abraço. Não sou poeta e nem cantor, mas faço melodia se preciso for. Confio
em um pai de verdade, pois não existe pai sem
felicidade. Eu fiz esse prato contando minha
história de verdade. Sou feliz porque o pai me
deu felicidade.

INGREDIENTES
1 cenoura
1 ovo
2 azeitonas
1 pepino japonês
1 folha de alface
2 colheres (sopa) de arroz
Sal

INGREDIENTES
2 latas de ervilha
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 ovos
1 e ½ xícara (chá) de açúcar
1 copo de leite
2 colheres (sopa) de margarina
1 saquinho de 100g de coco ralado
1 colher (sopa) de fermento
1 caixa de creme de leite

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador e despeje a
mistura em uma forma untada com margarina e farinha.
Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC, até
dourar. Desenforme e sirva.

Dicas Nutricionais: As ervilhas são fontes de
hidratos de carbono e fibras alimentares, além
se serem ricas em vitaminas A, B, C, E, K.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Dentre os alimentos
sugeridos, encontram-se consideráveis
quantidades de vitaminas A, que é benéfica ao sistema
nervoso e vitaminas B e C, que são importantíssimas nas
defesas do organismo contra possíveis doenças.

Histórias & Receitas 2015

Cozinhe a cenoura em palitos, o ovo e o arroz
separadamente, com água e sal. Coloque o arroz cozido
no prato redondo como fundo, deixando uma parte
superior vazia. Pegue a cenoura cozida em palitos e
coloque no espaço vazio superior, como se lembrasse
do cabelo do palhaço. Descasque o ovo cozido e parta
ao meio, como se lembrasse dos olhos. Coloque as
azeitonas em cima dos ovos, uma em cada metade.
Lave a alface e coloque-a como se fosse o nariz. Lave
e corte o pepino em rodelas finas e coloque abaixo do
nariz, como sendo a boca. Coloque sal ao gosto, na
alface e no pepino.
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Arroz com Legumes

Macarrão ao Forno

Aluna: Vitória de Cássia Martins
Vice-Diretor: João Onésimo Bruno

Aluna: Nicole Ashelyn da Silva Moraes
Vice-Diretora: Cristiane de Andrade Almeida Rubio Universitárias: Juliana da Silva Gonçalves e Jaqueline Guimarães

Escola Estadual Professor José Benedito Leite Bartholomei
Suzano

Escola Estadual Professor José Papaiz
Suzano

Vitória, de 11 anos, relatou que aprendeu a fazer essa receita com sua tia-avó. O que levou a fazer essa
receita saudável foi o carinho e a preocupação de sua tia-avó em relação a ela. Segundo Vitória, a tia
sempre se preocupava com sua alimentação e sempre que podia, fazia essa receita para a sobrinha. Para a
menina, o aprendizado com a tia será guardado
para sempre, pois foi através dessa receita que
Vitória conscientizou-se da importância dos
legumes e verduras no seu dia-a-dia.

Minha mãe faz esta receita desde os meus seis anos de idade. Ela sempre prepara aos
domingos e a família toda adora, pois nunca sobra nada e todos elogiam muito. A minha
mãe diz que essa receita é muito saudável,
além de ser muito saborosa.

INGREDIENTES
1 pacote de macarrão parafuso integral
3 dentes de alho picados
1 cebola picada
3 colheres de azeite
4 ovos cozidos
1 vidro de azeitona sem caroço
1 maço de brócolis
3 tomates sem pele
1 copo de requeijão light
200g de presunto
200g de queijo muçarela

INGREDIENTES
3 xícaras de arroz
2 batatas
1 cebola pequena picada
1 mandioquinha
3 dentes de alho
3 vagens
1 abobrinha
Azeitonas sem caroço, a gosto
1 cenoura
½ colher de sal
½ colher de azeite de oliva

MODO DE PREPARO
Cozinhe o macarrão por dez minutos. Frite o alho e a cebola
no azeite até dourar. Depois, coloque o tomate picado, os
brócolis, os ovos cozidos e o requeijão. Em seguida, pique
o presunto e o queijo e misture todos os ingredientes no
macarrão. Leve ao forno por vinte minutos.

MODO DE PREPARO
Lave o arroz e reserve. Em seguida, corte os legumes em
pedaços pequenos e reserve. Em uma panela, coloque o
azeite, o alho e a cebola e deixe dourar. Coloque o arroz e
os legumes e refogue por aproximadamente três minutos.
Cubra com água fria ou quente.

Dicas Nutricionais: A abobrinha
protege contra doenças cardíacas, retarda o
envelhecimento precoce, alivia a hipertensão, previne
contra o Alzheimer, evita a osteoporose e é excelente fonte
de antioxidantes. A cenoura, por sua vez, é uma rica fonte de
betacaroteno e contém fibra dietética, vitamina A.
Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Os brócolis possuem
as vitaminas A, C e K, além de fibras, cálcio e
potássio e magnésio. Os ovos são ricos em proteínas que
auxiliam na recuperação muscular, enquanto o tomate
possui vitaminas, A, C e do complexo B, além de ter
baixa caloria.
Histórias & Receitas 2015
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Bolo de Maçã com Canela

Queijo Falso

Comunidade: Aparecida Pereira da Matta
Vice-Diretora: Doralice Sales de Araújo

Aluna: Izabete Barbosa Santos
Professor: Agnaldo Toledo Soares Vice-Diretora: Aliete Machado Ramos

Escola Estadual Professor Olavo Leonel Ferreira
Suzano

Escola Estadual Professor Paulo Kobayashi
Suzano

A mãe da Aparecida costumava preparar para seus filhos um delicioso bolo, de simples composição,
utilizando ingredientes básicos. Mesmo gostando muito desse bolo simples, Aparecida sempre foi
muito persistente, criativa e paciente. Como forma de incrementar a receita, mas sem gastar muito,
ela separou e plantou as sementes de uma maçã que ganhou de seu pai, com a intenção de que
delas brotasse uma linda macieira para ajudar a alimentar sua família. Quando os primeiros frutos
amadureceram, ela sugeriu à mãe que acrescentasse algumas maçãs à receita daquele bolo, junto
com um punhado de canela em pó. A mãe adaptou então a receita, de forma a servir toda a família,
que só fazia aumentar. Todos gostaram muito.

Suzano 525

Dez anos atrás, minha tia veio de Salvador (Bahia) morar com a irmã em São Paulo. Aqui
chegando, viu que a vida da irmã, que tinha muitos filhos, estava difícil também. Resolveu
então fazer uma receita que aprendeu com seus avós para ajudar os sobrinhos a ganhar um
dinheiro. Todos gostaram muito da receita, que agora está há vários anos na nossa família.

INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada
2 maçãs médias com casca, picadas
½ xícara (chá) de óleo de soja
½ xícara (chá) de água fria
1 xícara (chá) de açúcar
3 ovos
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
½ colher (sopa) de canela em pó

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

Coloque todos os ingredientes líquidos em uma vasilha. Em
seguida acrescente os ingredientes secos (com exceção
do fermento) e misture bem, até formar uma massa
homogênea. Depois, adicione o fermento e despeje tudo em
uma assadeira untada e enfarinhada. Coloque para assar
em forno preaquecido na temperatura média. Para saber
se já está assado, basta espetar um palito: se ao retirar o
palito, ele estiver seco, a massa está pronta. Aguarde dez
minutos para retirar o bolo do forno. Quando tiver esfriado
o suficiente para manuseá-lo, desenforme e decore da
forma que preferir.

1 litro de leite
1 caixa pequena de maisena (250g)
1 saquinho de queijo parmesão ralado (200g)
250g de margarina
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: Por ser rica em pectina
(fibra solúvel em água, que auxilia no controle
dos níveis de colesterol no sangue), a maçã é um ótimo
alimento, além de ajudar a diminuir o mau hálito, as
infecções na garganta e a prisão de ventre.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Se possível, opte sempre
pelo leite desnatado, que é menos calórico e
mais saudável entre as várias opções de leite de vaca.
Uma porção de 200ml de leite desnatado possui apenas
63 calorias e zero de gordura, além de 6,3g de proteínas,
143mg de sódio e 240mg de cálcio.
Histórias & Receitas 2015

Misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao
fogo. Mexa sempre e quando começar a borbulhar, retire
do fogo. Coloque em recipiente e leve à geladeira por trinta
minutos.
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Torta de Hot Dog

Bolo da Vovó

Aluna: Ellen Thaiany de Jesus Silva
Professora: Liliane Soares de Freitas

Aluna: Maria de Fátima Manzoni de Souza
Professores: Valdir Leiva Ribeiro e Natália Escobar Balogh Vice-Diretora: Fabiana Nonato de Araújo Jorge

Escola Estadual Professora Alice Romanos
Suzano

Escola Estadual Professora Jandyra Coutinho
Suzano

Tudo começou quando eu e minha mãe fomos a um chá de bebê de uma amiga. Quando
fomos experimentar os comes, o que mais gostamos foi dessa torta. Gostamos tanto que
pedimos a receita e a minha mãe faz até
hoje esse prato em nossa casa.

Suzano 527

Quando eu era criança, todos os domingos minha avó fazia bolo de fubá com goiabada. Os netos
nunca faltavam, porque adoravam esse bolo. Ela fazia com tanto amor que ficava perfeito. Que
saudade... Hoje eu faço, mas nunca fica igual. Antes da vovó morrer, ela ensinou a mim e à minha
irmã. E agora, ensino a vocês.

INGREDIENTES
2 copos de farinha de trigo
2 copos de leite desnatado
½ copo de óleo
1 colher (chá) de sal
2 ovos
1 pacote de queijo ralado
1 colher (sopa) de fermento
½ xícara (chá) de molho de tomate pronto
4 tomates
1 pimentão
1 cebola pequena
5 salsichas de frango
Margarina e farinha para untar a forma
(aproximadamente 35x25 cm)

INGREDIENTES
3 copos de fubá
1 e ½ copo de farinha
3 ovos
½ copo de óleo
3 copos de leite
2 copos de açúcar
1 colher de fermento em pó
8 fatias de goiabada

MODO DE PREPARO
Para a massa, bata no liquidificador a farinha de trigo,
o leite, sal, o oléo e os ovos. Para o recheio, cozinhe as
salsichas e corte-as em rodelas pequenas. Pique os
tomates, o pimentão, a cebola e misture com o molho de
tomate. Coloque uma parte da massa e sobre ela, espalhe
delicamente o recheio. Em seguida, coloque por cima do
recheio o restante da massa. Para finalizar, jogue o queijo
ralado por cima da massa e leve ao forno preaquecido a
180ºC por 30 minutos.

MODO DE PREPARO
Dicas Nutricionais: A torta é uma boa
sugestão para a refeição, seja no lanche ou
acompanhada de uma salada ou por legumes. O pimentão
e o tomate são ricos em fibras, vitaminas e minerais.

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: A goiaba é uma fruta
rica em vitamina C, que facilita a absorção
do ferro na dieta, ajudando a tratar a anemia. Também
tem propriedades antidiarreicas, devido ao seu alto teor
de taninos. Por esse motivo, o consumo de goiaba na
gravidez deve ser reduzido, para evitar prisão de ventre.
Histórias & Receitas 2015

Bata no liquidificador o fubá, a farinha, o leite, os ovos,
o óleo, o açúcar e o fermento em pó. Depois de colocar a
massa em uma forma, adicione pedaços de goiabada. Leve
ao forno por 25 a 30 minutos.
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Caldo de Mandioquinha

Pudim de Pão Cremoso

Aluna: Giovana Milanez
Vice-Diretora: Marina Soares Da Silva

Universitária: Aline Ribeiro de Sousa
Vice-Diretora: Grazieli Sueitt de Oliveira Pinto

Escola Estadual Professora Jussara Feitosa Domschke
Suzano

Escola Estadual Roberto Bianchi
Suzano

Minha avó sempre foi uma pessoa preocupada e carinhosa, buscando constantemente a saúde
de seus filhos e netos. Desde criança, lembro-me dela fazendo essa receita nas noites de frio, para
juntar toda a família e auxiliar no desenvolvimento saudável de todos. Ela sempre explicou que a
mandioquinha, que é da mesma família da cenoura, outro componente do caldo, traz benefícios ao
corpo, como prevenção de anemia e diminuição da pressão alta e do colesterol. Assim, o carinho da
vovó sempre foi demonstrado em gestos e no
delicioso caldo de mandioquinha com frango.

Uma receita barata, que vem bem a calhar em tempos difíceis. É rápida, prática, muito saborosa
e econômica, porque você pode usar os pães que sobraram do café ou do dia anterior.

INGREDIENTES
6 mandioquinhas médias inteiras
2 cenouras médias cortadas pela metade
1 cebola grande inteira
4 dentes de alho grandes, inteiros
2 tabletes de caldo de galinha
Cheiro verde a gosto
Azeite
Metade de um peito de frango desfiado e cozido
somente no sal

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO
Pique a cebola e o alho bem pequenos e frite-os
rapidamente no azeite, tomando cuidado para não
queimar. Em seguida, coloque as cenouras e as
mandioquinhas picadas em pedaços iguais, cubra-as
com água e dissolva os tabletes de caldo de galinha.
Quando a panela pegar pressão, calcule de 10 a 15
minutos e desligue o fogo. Aguarde mais cinco minutos e
abra a tampa da panela com cuidado (caso os pedaços
dos legumes ainda estejam inteiros e a preferência seja
por um caldo mais grosso e sem pedaços, bata-o no
liquidificador por alguns minutos até atingir a textura
desejada). Coloque o frango desfiado na panela e misture
bem. Por fim, sirva o caldo em uma cumbuca e finalize com
cheiro verde.

1 litro de leite
1 xícara de açúcar
3 ovos
3 pães

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: A mandioquinha contém
mais açúcar do que a cenoura, o rabanete e o
nabo e tem valor calórico comparável ao de frutas como
bananas e uvas. Mas a raiz é rica em fito-nutrientes,
vitaminas, minerais e fibras dietéticas solúveis e insolúveis

Histórias & Receitas 2015

Dicas Nutricionais: Pão é feito de trigo e faz
parte da base da nossa pirâmide alimentar.

Histórias & Receitas 2015

No liquidificador, bata o leite, o açúcar, os ovos e reserve.
Em uma forma redonda, faça um caramelo no fundo e
adicione os pães picados sobre o caramelo. Em seguida,
adicione a mistura de leite, ovos e açúcar sobre os
pães picados e leve ao forno por aproximadamente 40
minutos, em fogo baixo.
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Polenta com Radit

Bolo de Agrião

Aluna: Marjorie Caroline Burjato Machado
Comunidade: Lucelena Burjato Machado Vice-Diretora: Ione Silva de Brito

Aluna : Ana Vitória Dias Martins
Vice-Diretora: Dulcimeire Pereira dos Santos Universitárias: Cibele Aparecida de Carvalho e Regiane Venceslau

Escola Estadual Sebastião Pereira Vidal
Suzano

Escola Estadual Vereador Antonio Garcia
Suzano

Essa receita era da minha tataravó italiana, que trabalhava na lavoura na época da Segunda Guerra, onde
muitos viviam apenas com aquilo que produziam. Por causa da guerra, tinham apenas o básico para a sua
sobrevivência. Criavam porcos, comiam sua carne e guardavam a banha para cozinhar. Polenta era uma comida
forte que sustentava para o trabalho na roça e o almeirão era plantado no sítio. Naquela época, massas, arroz
e feijão eram escassos. Assim, minha tataravó
fazia essa receita que, além de saudável era forte
e sustentava a família. Passada de geração a
geração, hoje a minha mãe faz a receita igual à
minha tataravó.

Muitas pessoas adoram cozinhar e criar pratos diferentes. Incentivadas por suas mães e avós,
trazem isso desde pequenas. Foi então que elaboramos este prato, por perceber que muitos
procuram uma alimentação saudável, ao mesmo tempo em que outros são vegetarianos.
Pensamos também em algo que agradasse o paladar das crianças. Foi então que encontramos o
bolo de agrião, receita fácil e que foi provada e aprovada principalmente pelas crianças.

INGREDIENTES
2 litros de água
3 xícaras de fubá
2 maços de almeirão
Sal a gosto
Alho
Cebola
Salsinha e cebolinha
Tomate
4 colheres de banha de porco

INGREDIENTES
4 ovos
½ maço de agrião
150ml de óleo de soja
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Faça a polenta com os ingredientes descritos, mas sem óleo,
até despregar do fundo da panela. Coloque numa travessa e
reserve. Coloque o almeirão para ferver em um caldeirão com
água, até murchar e ficar bem cozido. Escorra e esprema até
sair toda a água. Em seguida, pique o almeirão. Refogue o
alho e a cebola, coloque o almeirão cozido e picado em quatro
colheres de sopa de banha de porco. Acrescente o tomate,
o cheiro verde e mexa até tudo estar cozido. Sirva a polenta
com o almeirão, bem quentes.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Receita saudável, pois
o almeirão é fonte de vitaminas E e A, ferro,
muita fibra, uma pequena quantidade de cálcio e ácido
fólico. Muito útil para mulher na idade fértil e durante a
gestação. Essa verdura é usada em tratamentos do fígado,
vesícula biliar e baço, pois ajuda a liberar o excesso de
gordura, fumo e álcool.
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Dicas Nutricionais: As propriedades
terapêuticas do agrião combatem o
raquitismo, o ácido úrico e as doenças do pulmão,
agindo na purificação do fígado e do estômago.
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Misture todos os ingredientes no liquidificador, com
exceção do fermento. Bata em velocidade média, até ficar
uma mistura homogênea. Coloque em uma bacia e aos
poucos, acrescente mais farinha e o fermento. Unte uma
forma redonda com farinha de trigo e asse em forno médio.
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Creme de Camarão
Aluno: Genesis Kennedy M. Almeida
Professora: Maria Cristina Alves da Silva Vice-Diretor: Salomão Pereira Filho Diretor: Oseneide Pereira

Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau
Suzano
Desde muito pequeno, sempre escutei uma história de pescador contada pelo meu avô: como pescavam camarões e
vendiam nas feiras e nas praias de Aracaju (Sergipe). Todos os dias levantavam cedo e entravam em seus barcos com
meus tios. Esse era o trabalho e dali tiravam o sustento de toda a família. Quando chegavam em casa com as sobras
que não tinham sido vendidas, as mulheres se reuniam para limpar os camarões e fazer essa famosa receita, que
fazia a família toda e às vezes até alguns vizinhos, se reunir em volta da mesa para degustar essa delícia preparada
pela minha avó. Hoje, aqui em São Paulo, minha mãe e minha tia continuam fazendo a receita. Mas não é a mesma
coisa. Bom mesmo é quando chegam as férias e vou
visitar minha avó em Aracaju e sempre no almoço de
domingo, ela prepara essa delícia. Ouço as histórias
como antigamente e mato as saudades do tempo em
que era bem pequeno.

INGREDIENTES
1kg de camarão médio com casca
Sal, pimenta e suco de limão
3 grãos de pimenta do reino
2 folhas de louro
2 cenouras grandes
8 tomates vermelhos
2 cebolas em cubos
1 maço de cheiro verde
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de molho de tomate
½ colher (café) de cerveja
1 copo de iogurte desnatado

MODO DE PREPARO
Limpe os camarões e tempere com sal, suco de limão e
reserve. Prepare um caldo com as cascas do camarão:
2 litros de água, pimenta do reino em grão, sal, louro,
cenouras, 4 tomates picados, cebola e cheiro verde. Deixe
ferver até que o líquido se reduza à metade, coe, retire as
cenouras e coloque no liquidificador com o caldo coado.
Aqueça a manteiga e refogue o camarão. Acrescente os
tomates restantes, sem pele nem semente (picados).
Refogue mais um pouco e junte o caldo batido. Junte a
farinha dissolvida em um pouco de caldo frio, molho de
tomate caseiro e ferva por mais 15 minutos. Acrescente
o iogurte desnatado e retire. Sirva bem quente.

Dicas Nutricionais: O camarão é uma
excelente fonte de selênio que neutraliza os
efeitos prejudiciais dos radicais livres, que são a
principal causa de câncer e outras doenças degenerativas.
É uma boa fonte de vitamina D, que regula a absorção
de cálcio e fósforo, essenciais para dentes e ossos fortes e
vitamina B12, importante para o funcionamento adequado
do cérebro.
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Nossa Salada de Frutas
Aluna: Manuela Fernanda Ribeiro
Professora: Cláudia Smith Dias Esteves Vice-Diretora: Leane Cristina Giglio

Escola Estadual Márcia Nuti Molina
Bastos
Uma noite, sonhei que cheguei na escola e a professora falava sobre alimentação. No horário do
intervalo, as merendeiras estavam servindo um bela salada de frutas. Acordei, tomei meu café
da manhã e segui para a escola. Quando a aula começou, para minha surpresa o assunto era
alimentação. Fiquei pensando: será que meu sonho vai se concretizar? Mais uma surpresa! No
intervalo serviram uma deliciosa salada de frutas! Quando cheguei em casa, contei para a minha
mãe e agora ela também faz salada de frutas. Morango é a fruta que eu mais gosto

INGREDIENTES
2 mamões
1 caixa de morangos lavados
12 maçãs lavadas
1 abacaxi
2 bananas
13 laranjas

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: As frutas são fonte de
vitaminas, minerais e fibras. Seu consumo
diário é essencial para o bom funcionamento do
organismo.
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Separe um recipiente grande e fundo. Lave as frutas e
descasque o abacaxi e os mamões. Pique as maçãs, os
morangos, os mamões e o abacaxi. Em seguida, corte as
laranjas e retire seu suco. Despeje o suco sobre todas as
frutas do recipiente. Está pronta a salada de frutas.
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Salada de Berinjela

Salada de Frutas

Aluna: Jennyfer Maiara Lima
Professores: Thaís Christiane Fronio, Márcia Leandro Galvani Medici, Alexandre da Silva Brito, Rosemeire
Aparecida Domingues, Cleusa da Silva Amaral, Lidiane Faustioni, Inê Aparecida Pereira Cara
Vice-Diretora: Miriam Salete Ortellan

Aluna: Júlia da Silva Rodrigues
Professora: Silvana Fernandes Garcia Vice-Diretora: Silvia Cristina Ferreira Marques

Escola Estadual Professora Tsuya Ohno Kimura
Bastos
Em um certo domingo, minha mãe queria fazer alguma coisa diferente e saudável. Abriu a
geladeira e viu o que tinha, pegou e foi fazendo. Achamos que iria ficar ruim, mas saiu esta receita
e foi uma delícia! Todo mundo gostou, até
meu sobrinho de dois anos. Eu mesma não
comia berinjela. Mas nesta receita, adoro.

Escola Estadual Dona Maria Barbiéri de Freitas
Herculândia
Quando eu era pequena, gostava muito de ouvir minha mãe contar histórias. Um dia, ela
resolveu contar a história da salada de frutas. Disse que ela é mais antiga do que parece e que
nela estão presentes inúmeras frutas e várias misturas. Então, resolvemos fazer a nossa salada
de frutas, porque gosto muito de frutas e
por ela conter muitas vitaminas, proteínas
e fibras alimentares, nutrientes que fazem
bem para a nossa saúde.

INGREDIENTES
2 mamões papaia pequenos
1 laranja média
5 bananas
2 maçãs
5 morangos maduros
1 pêssego
10 sementes de uva (qualquer variedade)
1 lata de leite condensado
10 cubos de gelo
½ colher (sopa) canela em pó

INGREDIENTES
2 berinjelas
1 pimentão verde pequeno
1 pimentão amarelo pequeno
1 pimentão vermelho pequeno
1 cebola média
1 maço de cebolinha verde
2 colheres de azeite
1 Sazón (vermelho)

MODO DE PREPARO
Pique todas as frutas, mas corte a laranja em pedaços
menores que as outras frutas (depois ela solta o caldo
e a salada não fica tão ácida). Coloque tudo em um prato
fundo e adicione o leite condensado, a canela em pó e o
gelo. Mexa por alguns segundos e leve à geladeira por 30
minutos. Rendimento: 15 porções

MODO DE PREPARO
Corte as berinjelas em cubos e coloque para cozinhar, até
ficarem levemente cozidas. Escorra bem e em seguida,
corte os pimentões e a cebola em cubos e refogue a cebola
no azeite até dourar. Coloque o pimentão, a cebolinha e
depois, a berinjela e refogue em seguida. Deixe esfriar e
coloque na geladeira para gelar bem. Rende 4 porções.

Dicas Nutricionais: A berinjela contém fibras,
vitaminas e minerais e ajuda na prevenção do
câncer, além de ser boa para o coração e o cérebro.
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Dicas Nutricionais: Uma taça de
aproximadamente 250 g contém em média
173 kcal, mas tudo depende das frutas e principalmente,
dos acompanhamentos.
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Torta Integral

Bala de Gelatina

Aluna: Bruna Letícia Matarucco de Oliveira
Vice-Diretora: Cristiane Borges Santos da Costa

Aluno: Nathanael Queiroz da Silva
Vice-Diretora: Silvia Regina de Oliveira

Escola Estadual Sylvio de Giulli
Iacri

Escola Estadual de Parapuã
Parapuã

Esta receita é da minha avó. Ela costumava fazê-la aos domingos à tarde e toda a família se reunia em torno
da mesa para saboreá-la. É uma tradição de família. O mais gostoso era colher as verduras e legumes da
horta dela, pois era tão linda, sem agrotóxicos, tudo fresquinho. Eu e minhas primas aprendemos a comer
verduras e legumes por causa da minha avó. Nós colhíamos os ingredientes e ajudávamos a preparar a
torta. Esses momentos estarão guardados na minha memória. Precisamos desses momentos para ouvir
os mais velhos, receber conselhos e enriquecer
nossas vidas. A minha família é o bem mais
precioso que existe.

Essa receita eu aprendi com a minha nutricionista, pois sou diabético e ela me orientou para
que sempre que eu sinta vontade de comer doce, é só eu degustar uma balinha de gelatina que
a vontade passa...

INGREDIENTES
6 colheres (sopa) de óleo de milho
1 cebola média ralada
2 xícaras (chá) de milho verde
100g de tomate seco picado
3 xícaras (chá) de extrato de soja
2 ovos
1 xícara (chá) de farinha de trigo integral
Sal a gosto
1 maço pequeno de rúcula picada
1 xícara (chá) de queijo branco de minas curado, ralado

INGREDIENTES
700g de gelatina de sua preferência (2 unidades)
12g de gelatina incolor (1 unidade)
100ml de água

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Em uma panela, aqueça o óleo de milho e refogue a cebola e
o milho verde, mexendo de vez em quando, por 5 minutos.
Misture a rúcula, o tomate seco e o sal, retire do fogo e
reserve. Bata no liquidificador duas colheres rasas de
óleo, o extrato de soja, os ovos, a farinha de trigo e o sal.
Depois, despeje metade da massa em uma assadeira (30
cm x20 cm) untada com o restante do óleo, espalhe o
recheio de milho e cubra com a massa restante. Distribua
por cima o queijo ralado e leve ao forno médio, preaquecido,
por aproximadamente 40 minutos.

Coloque em uma panela a água e as gelatinas. Misture e
deixe descansar por dez minutos. Leve ao fogo baixo até a
gelatina derreter. Coloque em forminhas e deixe descansar
por mais cinco minutos. Depois, ponha na geladeira por
vinte minutos.

Dicas Nutricionais: A rúcula é um vegetal
crucífero. Os vegetais crucíferos são associados
a alimentos que reduzem os riscos de câncer. A rúcula é
rica em antioxidantes valiosos, considerados essenciais na
prevenção da atividade de radicais livres no corpo.
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Dicas Nutricionais: Esta receita não contém
gordura trans, mas contém fibra alimentar e
carboidrato, podendo ser consumida diariamente, ajudando
a suprir as necessidades energéticas do organismo.
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Geladão de Abacaxi

Bolo da Dona Maria

Aluno: Rauany Oliveira Souza
Professoras: Ana Paula Riquena Sparapan, Kátia Fuzzo Massaroti e Valéria de Fátima Ibanês Reinas

Aluna: Maria da Graça Russo
Professor: Juliano Tiego Guerra Vice-Diretora: Maria de Fátima Tripode Demarchi

Escola Estadual Maria Helena Basso Antunes
Parapuã

Escola Estadual Professor Balduíno de Souza - Chiquinho
Quatá

Essa receita veio da escola onde minha irmã estudava. No Dia das Mães, ela deu o livro de
receitas para a minha mãe e foi de lá que eu peguei essa receita. Minha mãe costuma fazer
essa receita nos finais de semana.

Minha avó não sabe ler, pois naquele tempo a maioria das pessoas ajudava os pais no
trabalho e não ia para a escola. Como não sabe ler, para fazer bolos, pega os ingredientes que
ela acha que ficarão bons, junta todos e
faz um bolo delicioso. Como ela diz: “faço
a receita de zói!”

INGREDIENTES
1 abacaxi em cubos
5 copos de água
½ xícara de açúcar diet
2 pacotes de gelatina sabor abacaxi diet
1 caixinha de creme de leite diet

INGREDIENTES
1 copo de leite
1 copo de farinha
1 copo de fubá
2 copos de açúcar
½ copo de óleo
4 ovos
1 colher de sopa de fermento

MODO DE PREPARO
Leve ao fogo o abacaxi, a água e o açúcar e ferva por vinte
minutos. Apague o fogo e misture a gelatina. Deixe esfriar
e misture o creme de leite. Leve a gelatina à geladeira e
espere até firmar.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: Se preferir pode fazer
com outras frutas. Como o morango, que não
precisa cozinhar.
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Dicas Nutricionais: A receita é de fácil
preparo, com ingredientes comuns que
qualquer casa tem em sua geladeira e armário. E é
saudável, por utilizar ingredientes que não apresentam
muito açúcar nem gordura.
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Bata o leite, os ovos, o óleo e o açúcar no liquidificador, até
que fiquem bem misturados. Depois de bater, de pouco em
pouco vá acrescentando a farinha. Em uma vasilha funda,
despeje a massa do liquidificador, misture o fubá com uma
colher, mexendo até que desapareçam todas as bolinhas de
fubá não dissolvidas. Acrescente o fermento, mexendo até
sumirem as bolinhas. Unte uma assadeira com manteiga
e farinha, despeje a massa da vasilha na assadeira e leve
para assar. O tempo de assar vai de cada forno. Aí, só no
“zói” pra ver se tá pronta!
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Bolo Saudável

Torta Santiago

Aluna: Maiara Macedo dos Santos
Professora: Mariana Santos Arruda Vice-Diretora: Roseli Ap. Baptistão Betelli

Aluna: Jenifer Priscila Ribeiro da Silva
Professora: Josiane da Silva Marques Vice-Diretor: José Eduardos dos Santos

Escola Estadual João Vieira de Mello
Queiroz

Escola Estadual Professor Altino Arantes
Quintana

Minha irmã ia fazer aniversário e queria um bolo. Mas como ela tem diabetes, minha mãe
pediu uma receita para a nutricionista do posto de saúde: um bolo que não tivesse açúcar.
A nutricionista passou esta receita, sem açúcar e sem farinha de trigo. O bolo ficou uma
delicia e todo mundo queria a receita, que
minha mãe prometeu colocar na internet
para que todos tenham acesso.

Essa receita foi passada de geração a geração, da bisavó para a avó, da avó para a mãe e da mãe
para a filha e, a cada geração, tem sido aprimorada com novos ingredientes. A receita foi criada
por serem utilizados ingredientes saudáveis em seu preparo, e por conter um delicioso sabor. É
uma sobremessa tradicional da Galícia, na
Espanha. Seus principais ingredientes são
as amêndoas e os ovos.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

4 bananas prata (maduras)
1 xícara de passas
10 ameixas
Nozes
1 xícara de azeite
4 ovos grandes
1 e ½ xícara de aveia ( fina ou grossa). Se a aveia for
grossa, bata no liquidificador
2 colheres (sopa) de fermento em pó

250g de farinha de amêndoas
200g de manteiga
150g de açúcar demerara
6 ovos inteiros
½ limão em raspas
1 colher (café) de canela em pó
1 colher (chá) de fermento em pó

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador: os ovos, o azeite, as bananas, 5
ameixas e as passas. Em seguida, despeje a mistura
batida em uma bacia e acrescente a farinha de aveia, o
fermento e pedaços de nozes. Coloque em uma forma
untada e polvilhada e ponha as ameixas restantes por
cima. Coloque para assar, até dourar. Depois de pronto,
decore com nozes.

Dicas Nutricionais: A aveia é rica em fibras e
a banana é uma importante fonte de potássio,
enquanto o azeite está associado a baixos níveis de
colesterol ruim (LDL), aquele que prejudica o coração.
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Dicas Nutricionais: Por conta das amêndoas
em sua massa, obtemos, além de um sabor
incrível, fibras, proteínas e também gorduras que podem
diminuir o mau colesterol (LDL) e preservar o HDL
(colesterol saudável). E com isso, a diminuição do risco de
ataques cardíacos.
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Bata as claras em neve e reserve na geladeira. Em seguida,
bata as gemas coadas com açúcar, até ficarem brancas.
Aos poucos, acrescente a manteiga derretida, a canela e
as raspas de limão, até se obter uma mistura cremosa.
Junte a farinha de amêndoas e misture bem, adicionando
a colher de chá de fermento em pó. Por último, junte as
claras em neve e misture delicadamente. Coloque em forma
untada com manteiga e polvilhada com farinha de arroz.
Leve ao forno previamente aquecido a 180ºC, por 25
minutos.
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Escondidinho de Carne Seca

Paçoca Deliciosa

Aluna: Giovana Elias Gomes da Silva
Professora: Prescila Fabiana Buganza Vice-Diretora: Francisca Esterneide Albuquerque Rubira

Aluna: Manuella Pereira Longhini
Professora: Maria Anália Fernandes Bonomo Vice-Diretora: Márcia Antonia Vasconcelos Fernandes

Escola Estadual Doutor Benedicto Martins Barbosa
Rancharia

Escola Estadual João Perez Santos
Rancharia

Há muitos anos, essa receita é tradição na minha família. Meus pais se conheceram em um encontro
de jovens da igreja, onde ambos cantavam no ministério de música mas eram de cidades diferentes.
Conheceram-se, casaram-se e foram cantar juntos. Sempre que terminavam as apresentações e iam
jantar, o prato preferido do meu pai era este. Certo dia, minha mãe preparou um jantar especial em que
o prato principal era o Escondidinho de Carne
Seca. Meu pai gostou tanto que minha mãe
nunca mais deixou de fazer o prato, que hoje é o
meu preferido e também da minha irmã.

Através do projeto ‘Pé de moleque’, desenvolvido em sala de aula com foco no sistema de escrita,
surgiu essa receita. Os alunos alfabetizados desenvolveram a atividade em duplas: um ditava e o
outro escrevia. Para os alunos não alfabetizados, a professora trabalhou com as letras móveis, a
escrita dos ingredientes da receita. Para finalizar, foi convidada a professora Sirlei para preparar
a receita com a sala.

INGREDIENTES
1kg de carne seca
1 e ½ kg de batata
100g de alho
100g de cebola
Tomate picado
Cheiro verde à vontade
Azeitona picada
Molho de tomate
Queijo muçarela

MODO DE PREPARO

INGREDIENTES

Cozinhe as batatas com sal. Faça um purê com as batatas
cozidas e reserve. Em uma panela, coloque o alho, a cebola
e algumas gotas de azeite. Deixe dourar e acrescente a
carne seca, o tomate, o cheiro verde e as azeitonas. Deixe
no fogo por cinco minutos e em seguida, acrescente o
molho de tomate. Em uma travessa refratária, monte uma
camada do purê, de carne seca e outra de purê. Coloque o
queijo muçarela por cima e leve ao forno para gratinar.

500g de amendoim torrado e moído
400g de bolacha de amido de milho moída
2 caixas de leite condensado light

MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes em uma bacia. Depois,
corte em pedaços, arrume em uma assadeira e leve ao
forno até dourar.

Dicas Nutricionais: A batata é rica em
carboidratos e amido Também contém água e
fibra alimentar em grande proporção. E vitaminas B, C, E
e K, além de ser rica em potássio, cálcio, ferro, magnésio,
manganês e zinco.

Histórias & Receitas 2015

Tupã 545

Dicas Nutricionais: O amendoim traz vários
benefícios para o organismo: promove a
saciedade, protege o coração, retarda o processo de
envelhecimento, ajuda na prevenção de doenças como o
câncer, reduz gordura da região abdominal.
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Salada Primavera

Torta de Legumes

Aluna: Ana Lara Oliveira Martins
Professor: Juliano Tiego Guerra Vice-Diretor: Marcio Silva Marques

Aluna: Emanuelli Pichinelli Nunes
Professores: José Roberto R. Conessa, Silvana Ap. Rabeschini, Silvana Dantas de Paula e Luiza Ruivo G. Guarnieri
Vice-Diretora: Edna Menani de Souza

Escola Estadual Professor Mário Fiorante
Rancharia

Escola Estadual Ary Fonseca
Rinópolis

Minha avó costumava fazer esta salada, todas as vezes em que nos reuníamos nas festas
de fim de ano. Ela falava que ninguém poderia reclamar que estava com dor no estômago,
já que era uma receita bastante saudável e todos poderiam comer e repetir quantas vezes
quisessem. Sendo assim, todos os anos nem precisamos pedir para que nossa avó faça a
receita, pois ela já sabe que não pode
faltar em nossa mesa.

A professora solicitou que trouxéssemos receitas saudáveis para compartilhar com os colegas de escola e fquei
pensando em que receita poderia levar... fui dormir preocupada com isso e sonhei que estava no Sítio do Picapau
Amarelo e o desejo de Tia Nastácia era ver toda a turma da Narizinho comer legumes. Ela contava histórias, uma
mais encantadora que a outra, e sempre introduzindo alimentos saudáveis. Ela dizia: - Se a turma não comer tudo o
que estou fazendo, o sonho não vai se realizar. Todos adoravam ouvir as histórias, mas mesmo assim não conseguiam
comer. Tia Nastácia descobriu que todos gostavam de bolo e teve uma grande ideia: colocar os legumes no bolo,
descobrindo assim a nova receita de Torta de Legumes, que todos comeram e se divertiram muito. Acordei com uma
vontade imensa de comer esta torta e pedi para minha avó fazer.

INGREDIENTES
3 ovos
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
½ xícara (chá) de óleo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara de leite
Sal a gosto
Legumes: abobrinha, cenoura, espinafre, tomate, milho,
ervilha e cebola

INGREDIENTES
1 pé de alface
2 ou 3 tomates bem firmes
200g de vagem
1 cenoura grande
1 beterraba grande
3 ovos
Palmito
Azeitonas verdes
Milho e ervilhas

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Lave bem o pé de alface, os tomates, a vagem, a cenoura
e a beterraba. Coloque para cozinhar a vagem, a cenoura,
a beterraba e os três ovos. Após todos os ingredientes
cozidos e reservados em travessas separadas, monte a
salada em uma vasilha refratária e tempere a gosto.
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Dicas Nutricionais: As verduras e as
hortaliças, juntamente com os cereais,
leguminosas e frutas, podem ser os componentes
principais de uma dieta realmente saudável e nutritiva.
As verduras e hortaliças fornecem água, minerais
(potássio, cálcio, ferro), vitaminas A, C K e do complexo B,
ácido fólico, fibras e proteínas.
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Dicas Nutricionais: Esta é uma receita
nutritiva e saudável. A abobrinha e a cenoura
são ricas em vitaminas e fibras, enquanto o tomate é rico
em vitaminas C, A e do complexo B.
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Para a massa, bata no liquidificador os ovos, a farinha
de trigo, o óleo, o leite e o fermento. Para o recheio, pique
e refogue todos os legumes, com exceção do tomate.
Aqueça o forno em temperatura média e coloque dois
terços da massa em uma forma untada. Adicione o recheio
e cubra com o restante da massa. Leve ao forno por
aproximadamente trinta minutos.
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Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Salada de Frutas

Bolo de Banana

Aluna: Maria Eduarda da Silva Dízero
Professora: Tânia Regina da Silva Mariano Vice-Diretora: Elaine Vieira Benevides Reis

Aluna: Letícia Mirela Abílio de Carvalho
Professora: Rita Cristina Santa Maria Lucin
Vice-Diretoras: Eliane Marquesi Val e Vanessa Felix da Silva Santos

Escola Estadual Doutor Ginez Carmona Martinez
Rinópolis
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Escola Estadual Seraphina Etelvina Pagliuso
Rinópolis

Quando pequena, eu gostava muito da salada de frutas que a minha avó fazia. Até hoje, ela
faz de sobremesa quando vamos até a casa dela. A vovó disse que não é bom colocar leite
condensado, porque as frutas já são docinhas como o mel.

Essa receita faz parte de uma prática que minha mãe possui. Ela tem um aplicativo no celular
e com ele, sempre pesquisa algumas receitas saudáveis para fazer. Quando minha mãe viu que
essa receita era prática, fácil e parecia muito saborosa, não teve duvidas. Ela fez e gostamos
muito, pois é algo que leva banana como ingrediente principal, muito nutritiva e saudável por
não conter açúcar, óleo ou farinha.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

6 bananas
½ cacho de uva
5 maçãs
4 laranjas

3 ovos
6 bananas nanicas, bem maduras
2 xícaras (chá) de aveia em flocos
1 xícara (chá) de uva passa escura
1 xícara (chá) de nozes picadas
1 colher (café) de canela em pó
1 colher (chá) de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Lave bem as frutas, pique-as e coloque em uma vasilha.
Mexa e sirva à vontade.

MODO DE PREPARO

Dicas Nutricionais: As frutas devem ser
consumidas diariamente. São fontes de vitaminas
e minerais que ajudam a regular as funções do organismo,
contêm pouquíssima gordura e são pouco calóricas.
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Dicas Nutricionais: A aveia é rica em fibras,
ajuda a controlar o colesterol e quando
consumida diariamente, mantém as taxas de açúcar
no sangue sob medida. As nozes são ricas em minerais
e vitaminas, são antioxidantes e oferecem proteínas e
vitaminas do complexo B.
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Bata no liquidificador os ovos e as bananas. Em um
recipiente, despeje a mistura e acrescente aos poucos
os demais ingredientes, sempre mexendo, até que
vire uma massa homogênea. Coloque em uma forma
untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido por
aproximadamente 35 minutos.
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Diretoria de Ensino

Pão Integral com Linhaça

Salada de Berinjela

Aluno: Sérgio Gabriel Gonçalves Ferrez
Professora: Cláudia Fortunato Vice-diretora: Silvana Sanches Nunes

Aluno: Douglas Henrique dos Santos Rocha
Professoras: Maria Inês Regazzo Santos e Silvana Lhamas Lembi Vice-Diretora: Iraci Sanches M. Fernandes

Escola Estadual Índia Vanuíre
Tupã

Escola Estadual Joaquim Abarca
Tupã

Essa receita começou com a minha bisavó e passou de geração a geração, até chegar ao meu
pai. Ele prepara o pão todos os domingos e às vezes, também nas sextas-feiras. Este pão é
gostoso e faz bem à saúde.

Minha avó ficou doente e recebeu o consumo de berinjela como recomendação médica. Ela
estava muito fraca, mas ensinou minha mãe a fazer esta salada. Minha mãe não gostava
muito de berinjela e muito menos a minha avó. Mas minha mãe começou a fingir que gostava,
para incentivar minha avó a comer. Com essa salada, minha avó melhorou rapidamente e
minha mãe continua fazendo essa receita
até os dias de hoje.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

2 xícaras de água morna
1 xícara (chá) de óleo de coco (ou azeite)
3 colheres de sal
3 ovos
½ xícara (chá) de açúcar mascavo
2 colheres de linhaça
3 tabletes ou 30g de fermento biológico
3 a 5 xícaras de farinha de trigo integral
Leite

2 berinjelas médias
2 tomates
1 cebola
1 pimentão
Azeite, vinagre, sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO
Lave as berinjelas e corte-as em quatro. Coloque as
berinjelas cortadas para aquecer em uma panela com água
e uma pitada de sal. Depois, corte-as em cubos pequenos.
Em uma assadeira, coloque as berinjelas em cubos, pique os
tomates, o pimentão e as cebolas. Misture tudo e tempere
com azeite, vinagre, sal e pimenta do reino. Leve ao forno
médio e deixe até toda a água secar, mexendo de vez em
quando. Sirva gelada.

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador a água morna, o sal, os ovos, o
açúcar e o fermento. Misture a farinha de trigo aos
poucos, até não grudar nas mãos. Monte os pães e
coloque para descansar por uma hora. Depois, leve ao
forno quente para assar.

Dicas Nutricionais: O pão integral é rico em
fibras, ajuda a regular o intestino e a controlar
o colesterol ruim (LDL).
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Dicas Nutricionais: A berinjela é um alimento
de baixa energia. 100 g do seu consumo
equivale cerca de 30 calorias. Além disso, as berinjelas
contêm fibras, carboidratos, vitaminas e minerais, tais
como: vitamina B, vitamina C, vitamina K, zinco, potássio,
cálcio, ferro e magnésio.
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Diretoria de Ensino

Panqueca de Rúcula

Bolo de Cenoura

Aluna: Ana Laura Pereira
Professora: Érica Montezani Vice-Diretora: Guiomar Pereira de Souza Vivian

Aluno: Adrian Renan da Silva Evaristo
Professora: Rosângela Ernesto de Souza Lima Vice-Diretora: Solange Escorse Munhoz

Escola Estadual Luiz de Souza Leão
Tupã

Escola Estadual Maestro Nelson de Castro
Tupã

INGREDIENTES
Panqueca
300g de farinha de trigo
400ml de leite sem lactose
6 unidades de ovos
200g de cenoura
1 pitada de sal

Essa receita foi uma adaptação realizada
pela minha mãe, porque tenho intolerância
à lactose. E também, para incentivar todos
de casa a comer verduras e legumes.

Quando a professora falou da alimentação saudável, logo me lembrei das palavras da minha
querida vovó, que falava da importância da cenoura para a saúde. Aos domingos, quando ia
passear na casa dela, minha avó sempre nos surpreendia com um bolo de cenoura no café da
tarde. O bolo virou uma tradição. Ficou para sempre aquele gostinho de quero mais.

Molho Branco
500ml de leite sem lactose
1 colher (sopa) de margarina Becel, rótulo azul
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 pitada de sal
Molho de Mostarda
2 limões (suco)
4 colheres (sopa) de vinagre
2 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres (sopa) de mel
4 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de maionese light
4 colheres (sopa) de água
1 pitada de sal

INGREDIENTES
2 xícaras de cenoura ralada (aprox. 3 cenouras)
3 ovos
½ xícara de óleo
1 e ½ xícara de açúcar
½ xícara de maisena
1 e ½ xícara de farinha
2 colheres de fermento em pó

Recheio de Rúcula e Milho
180g de rúcula lavada e picada
440g de cenoura ralada no ralador grosso
4 ovos cozidos
400g de milho verde refogado (ou 2 latas)

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador os três primeiros ingredientes e
coloque em uma tigela. Misture bem e passe a mistura para
uma assadeira untada com manteiga e farinha. Leve para
assar em forno preaquecido a 180ºC.

MODO DE PREPARO
Para fazer a panqueca, coloque todos os ingredientes no
liquidificador e bata até que a mistura fique homogênea. Em
uma frigideira média, untada com óleo, prepare as panquecas
e reserve. Para o molho branco, coloque a margarina em uma
panela, para derreter em fogo baixo. Adicione a farinha de trigo
e misture bem. Em seguida, coloque aos poucos o leite, mexendo
sem parar. Se ficar empelotado, bata a mistura no liquidificador,
volte à mistura na panela e deixe engrossar, mexendo sempre por
uns 30 segundos. Reserve. Para o molho de mostarda, misture
todos os ingredientes, passe na peneira e leve à geladeira. Para o
recheio, coloque em uma vasilha a rúcula picada, a cenoura ralada,
o milho e os ovos picados. Misture tudo e recheie as panquecas.
Coloque-as num refratário, acrescente o molho branco e sobre
ele, o molho de mostarda.

Dicas Nutricionais: A rúcula, além de atuar
nas funções orgânicas do nosso corpo, trata
problemas respiratórios como bronquite e tosse. Possui
as vitaminas A,B.C e K e minerais como ferro, potássio,
fósforo, manganês, cobre, zinco e magnésio.

Histórias & Receitas 2015

Tupã 553

Dicas Nutricionais: O consumo da cenoura é
essencial para o desenvolvimento de crianças e
adultos, pois fortalece o sistema imunológico, prevenindo
doenças. A cenoura conta com inúmeros nutrientes e
pode ser usada em várias receitas, crua ou cozida, em
saladas, sucos, assados, doces e pães, entre outros.
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Diretoria de Ensino

Diretoria de Ensino

Bolo de Couve

Gelatina Tropical Colorida

Aluna: Nicolly Gonçalves Batista
Professora: Selma Regina da S. Silvério Vice-Diretora: Lúcia de Fátima da Silva Ferreira

Aluno: Talis Gabriel Albano Ribeiro
Professora: Flávia Cristina Ribeiro Vice-Diretora: Roselene Bastos Redressa da Silva

Escola Estadual Professor Anísio Carneiro
Tupã

Escola Estadual Professor Sebastião Teixeira Pinto
Tupã

Esse bolo é muito antigo. Minha avó aprendeu
com a mãe dela. Ela fala que tem muitas
vitaminas e a receita era feita pela mãe dela
quando ela era criança. Acompanhava a
receita com suco de couve, para acabar com a
anemia dela e das irmãs.

Esta receita, minha mãe aprendeu na
caixinha de gelatina. Um dia ela resolveu
fazer porque eu gosto muito de gelatina.
Então ela fez e ficou deliciosa. Até hoje,
ela sempre está fazendo para eu comer.
Minha mãe faz comidas deliciosas.

INGREDIENTES
Massa:
5 folhas de couve
1 xícara de óleo
4 ovos
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de fermento em pó

INGREDIENTES

Cobertura:
¼ de xícara de leite
2 xícaras de açúcar
2 colheres de chocolate em pó

1 gelatina de cada sabor (morango, uva, abacaxi e limão)
1 gelatina incolor (sem sabor)
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

Bata no liquidificador as folhas de couve cortadas, o óleo
e os ovos. Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo, o
açúcar e o fermento. Devagar, acrescente a mistura do
liquidificador e mexa bem. Coloque a massa em uma forma
de buraco untada com margarina e enfarinhada. Leve ao
forno para assar por trinta minutos, ou até que se espete
um palito e ele saia limpo. Para a cobertura, misture todos
os ingredientes e ponha para ferver em uma panela, até
engrossar. Ainda quente, cubra o bolo.

Faça as gelatinas como de costume. Acrescente em
cada unidade, uma colher de café de gelatina incolor (sem
sabor) e leve à geladeira até dar o ponto de cortar. Em
seguida, coloque em uma travessa. Bata no liquidificador
o creme de leite (sem o soro) e o leite condensado, até
ficar consistente. Coloque na travessa e misture. Leve à
geladeira até ficar firme. Sirva.

Dicas Nutricionais: A couve é rica em
vitaminas A, C, K e do complexo B. É uma
excelente fonte de cálcio, cloro, enxofre, ferro, fósforo,
magnésio, silício e sódio. Combate a formação de Hpylori
no estômago, bactérias que podem levar ao câncer
gástrico. É muito nutritiva e de fácil digestão e possui
baixíssima quantidade de sódio e pouquíssimas calorias.
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Dicas Nutricionais: A gelatina auxilia
na redução dos níveis de colesterol no sangue,
além de controlar a glicemia. Por ser rica em proteína,
fortalece os ossos e previne o aparecimento de doenças
como osteoporose e artrose. Ela também deixa cabelo,
unhas e pele muito mais bonitos.
Histórias & Receitas 2015
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Diretoria de Ensino

Beijinho de Arroz

Torta Camponesa

Aluna: Polyana de Souza Fernandes
Vice-Diretora: Rosalina Lourenço das Neves Guerra

Aluna: Ana Paula Gomes Botelho Souza
Professora: Fábia Renata Luiz Mangile Vice-Diretor: Jair Fernando Fávaro

Escola Estadual Professora Auda Malta
Tupã

Escola Estadual Professora Irene Resina Migliorucci
Tupã

Minha tia faz faculdade de Nutrição e comentou comigo e com a minha mãe sobre essa receita, que ela
havia preparado na aula. Depois, a minha professora estava falando do Projeto Viver Com Saúde e falei
que deveríamos trazer pratos com sobras de comida. Eu não sabia o que fazer, mas minha mãe me lembrou
do ‘beijinho’. Eu e minha amiga achamos a receita na internet e tentamos fazer em casa. Acabamos tarde,
meu tio experimentou e gostou, mas eu não podia comer nenhum, pois fizemos 32 beijinhos de arroz
contados e nossa classe tem 29 alunos. No outro dia, levei os docinhos para a escola e na última aula,
experimentamos a receita. Alguns colegas não gostaram, mas quem é fã de arroz doce vai adorar.

Essa receita era da minha avó, que morava na zona
rural e cultivava vários tipos de legumes para o
consumo da família. Sempre aos finais de semana
quando eu, meus irmãos e primos íamos até a
casa dela, nos deparávamos com essa deliciosa
torta sobre a mesa da cozinha. Lembrei-me desta
receita porque se trata de um prato muito gostoso e
nutritivo. Convido todos a experimentá-lo.

INGREDIENTES
2 cebolas pequenas (300g)
1 sachê de seleta (milho e ervilha)
60g de azeitonas sem caroço
Cheiro verde a gosto
90g de fermento fresco
1 pimentão (200g)
1 berinjela (250g)
2 cenouras pequenas (160g)
1 abobrinha pequena (500g)
600g de peito de frango sem osso

Massa:
3 ovos
1 colher (sopa) de margarina
½ copo (tipo americano) de óleo
1 copo (tipo americano) de leite
5 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (café) de sal
1kg de farinha

INGREDIENTES

Creme:

2 xícaras de arroz cozido (sem sal)
½ vidro de leite de coco
1 xícara de coco ralado
2 colheres de manteiga sem sal
1 lata de leite condensado
Cravos para decorar

1 lata de creme de leite
1 copo (tipo americano) de leite
4 ovos
Uma pitada de sal

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO
Bata o leite de coco e o arroz no liquidificador. Coloque a
mistura em uma panela e adicione o leite condensado, a
margarina e o coco ralado. Leve ao fogo e mexa até desprender
do fundo da panela. Espere esfriar por trinta minutos, enrole,
passe no coco ralado e decore com os cravos.

Dicas Nutricionais: Cada 100 g de arroz
branco contém 26,6g de carboidratos (26,6g),
2,32g de proteínas, 1,18g de gorduras e 0,49g de fibras. O
valor calórico é de 124kcal para a mesma medida.
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Dicas Nutricionais: Os alimentos derivados
do trigo são boas fontes de carboidratos,
proteínas, vitaminas do complexo B, ferro, zinco, além
de fibra alimentar. O frango contém proteína e boas
quantidades de vitaminas A, ferro e vitamina B5. A
cenoura é rica em betacaroteno (substância convertida
em vitamina A pelo organismo) e faz bem para os olhos.
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Para o recheio, pique o peito de frango em cubinhos, tempere e
reserve em um refratário. Em seguida, pique todos os legumes.
Comece refogando o frango, acrescente a cenoura e a abobrinha
e tampe a panela por aproximadamente cinco minutos. Logo
após, acrescente os outros ingredientes - menos o cheiro verde
- e deixe refogando por aproximadamente 10 minutos em fogo
baixo. Depois de refogado, acrescente sal a gosto e o cheiro
verde. Reserve. Para a massa, bata todos os ingredientes no
liquidificador, menos o fermento e a farinha. Depois de bater,
coloque o líquido em um recipiente e adicione a farinha de trigo
e o fermento. Sove a mistura até obter uma massa lisa. Divida
a massa em seis partes iguais, cubra com um plástico e deixe
descansar por 20 minutos. Unte assadeiras com óleo e farinha.
Abra a massa e divida o recheio em partes iguais. Para o creme,
bata no liquidificador o creme de leite, o leite, duas gemas e dois
ovos inteiros. Adicione uma pitada de sal e distribua em partes
iguais sobre o recheio. Para finalizar, abra as outras partes da
massa e cubra com tiras. Com o forno preaquecido, leve para assar
por aproximadamente 30 minutos.
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