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Mingau de aveia
Ingredientes:

Aveia em flocos
Leite em pó
Água

Modo de Preparo:

Em uma panela adicionar o leite, água e aveia.
Mexer até obter uma consistência cremosa e homogênea.
Porcionar.
Servir.

Frapê gelado (uva ou maracujá ou manga)

Ingredientes:

Suco de uva integral ou maracujá fruta ou manga fruta
Leite em pó
Água  filtrada gelado

Modo de preparo:

Bater no liquidificador o suco de uva ou maracujá, o leite em pó e a água.
Servir gelado.



Smoothie cremoso (manga ou maracujá ou uva)

Ingredientes:

Manga (fruta),maracujá (fruta) ou suco de uva integral
Banana congelada
Leite em pó
Água filtrada

Modo de Preparo:

Bater no liquidificador leite, água, banana congelada, a manga ou suco de
uva
Servir.

Suco de laranja com acerola

Ingredientes:

Laranja lima
Polpa de acerola
Água filtrada

Modo de preparo:

Higienizar a laranja, tirar a casca e cortar em cubos.
Bater no liquidificador os cubos da laranja, com água e a polpa de acerola.
Servir gelado.



Shake de iogurte

Ingredientes:

Iogurte
Leite em pó

Modo de preparo:

Bater o iogurte com leite em pó no liquidificador
Se for necessário acrescentar um pouco de água.
Servir gelado

Leite enriquecido com fruta

Ingredientes:

Frutas disponíveis
Leite em pó
Água filtrada

Modo de preparo:

Higienizar, descascar e cortar as frutas.
Adicionar no liquidificador juntamente com o leite diluído.
Consistência de vitamina.
OBS: As frutas podem variar no cardápio mas o processo é o mesmo.



Vitamina de frutas com aveia

Ingredientes:
Frutas de acordo com o cardápio
Leite em pó
Água

Modo de Preparo:
Higienize, descasque e corte as frutas.
No liquidificador adicione a aveia, o leite e a água.
Bata todos os ingredientes.
Sirva.

Sorvete de manga

Ingredientes:

Manga
Leite em pó
Água filtrada

Modo de Preparo:

Higienizar e cortar as bananas maduras em rodelas e congelar de véspera
em um recipiente.
No dia bater no liquidificador a banana congelada, o leite em pó e ir
colocando água aos poucos para não perder a consistência de sorvete
Servir.



Danoninho fake de manga

Ingredientes:
Inhame
Leite em pó
Manga

Modo de preparo:
Descascar e cozinhar o inhame, escorra e reserve.
Higienizar  e cortar a manga em pedaços pequenos.
Bater a manga e o inhame cozido com leite em pó e água até
obter uma consistência cremosa.
Servir gelado.

Cookie de banana

Ingredientes:
Banana
Aveia
Ovo
Óleo

Modo de preparo:

Descascar e amassar as bananas.
Misturar as bananas amassadas com aveia e ovo.
Untar um tabuleiro com óleo.
Moldar os cookies e dispor no tabuleiro.
Assar.

Suco de acerola ou caju

Ingredientes:
Polpa de caju ou polpa de acerola
Água

Modo de preparo:
Bater no liquidificador a polpa com água
Servir gelado.



Creme de abacate com aveia

Ingredientes:
Abacate
Banana
Leite em pó
Água

Modo de Preparo:

No liquidificador adicionar abacate, a banana, o leite e a água.
Bater todos os ingredientes.
Servir.

Creme de banana ou frutas

Ingredientes:

Banana ou frutas disponíveis em estoque
Leite
Água

Modo de preparo:

Higienizar, descascar a banana e cortar em pedaços pequenos.
Bater no liquidificador com um pouco de leite diluido até obter uma
consistência cremosa.



Panqueca surpresa

Ingredientes

Batata doce
Ovo
Aveia

Modo de preparo
Cozinhe as batatas e amasse-as.
Acrescente o ovo e a aveia, misture até formar uma massa homogênea.
Leve a frigideira, vire os dois lados e sirva.

Bolo com casca de banana

Ingredientes
Banana
Ovo
Leite
Óleo
Aveia
Fermento

Modo de preparo
Lavar as bananas e descascar.
Amasse as bananas e não despreze a casca.
Bater as cascas da banana com o óleo no liquidificador. Despeje em um
recipiente e acrescente os ovos, as bananas amassadas, a aveia, o leite e por
último o fermento.
Assar em tabuleiro untado.
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Aipim sautée

Ingredientes
Aipim
Azeite

Modo de preparo
Higienize e corte o aipim em pedaços pequenos.
Cozinhe e após de cozido refogue no azeite.

Ovos mexidos com abobrinha

Ingredientes:

Ovo
Abobrinha
Alho
Cebola
Óleo
Sal

Modo de preparo:

Higienizar e cortar a abobrinha, alho e cebola.
Refogar a cebola e o alho e acrescentar o ovo
Mexer e juntar a abobrinha para cozinhar.
Deixar apurar e servir.



Salpicão de frango

Ingredientes:

Peito de frango
Maçã
Cenoura
Alho
Cebola
Cheiro verde
Leite
Requeijão
Sal
Óleo

Modo de preparo:

Cortar, temperar, cozinhar e desfiar o peito de frango.
Higienizar as maçãs, o cheiro verde e as cenouras.
Cortar as maçãs em cubos pequenos;
Ralar a cenoura;
Faça um creme com o leite diluído e o requeijão;
Em uma travessa, misturar o frango desfiado, as maçãs e a cenoura ralada e
o cheiro verde;
Se for necessário, adicionar um pouco de sal no momento da mistura;
Servir.



Ragu de carne com batata doce

Ingredientes:

Carne bovina
Batata doce
Alho
Cebola
Cheiro verde
Pimentão
Tomate
Extrato de tomate
Sal
Óleo

Modo de preparo:

Cortar a carne;
Temperar com alho, cebola e sal;
Higienizar e cortar a batata doce, pimentão, tomate e cheiro verde.
Adicione todos os ingredientes na panela de pressão.
Após retirada a pressão, servir.



Bobó de frango

Ingredientes:

Frango
Aipim
Cebola
Alho
Coentro
Leite
Extrato de tomate
Sal
Óleo

Modo de Preparo:

Cortar o frango em cubos pequenos, temperar com alho, cebola e sal e
reservar.
Higienizar o pimentão , cortar e reservar.
Cozinhar o aipim e bater no liquidificador com leite em pó e água,
Refogar o alho e a cebola.
Acrescentar os cubos de frango ao refogado e se necessário, adicionar o
extrato de tomate e um pouco de água e aguardar cozinhar.
Adicionar o creme de aipim e deixar apurar.
Servir.



Carne a primavera

Ingredientes:

Carne bovina
Abóbora
Chuchu
Cheiro-verde
Alho
Cebola
Óleo
Sal

Modo de preparo:

Picar a carne em cubos e temperar.
Deixar a carne fritar até ficar bem douradinha, só depois acrescente a
cebola picada e o alho.
Quando os demais temperos estiverem bem dourados acrescente os
legumes.
Misture bem e adicione água até cobrir. Deixe cozinhar na pressão até que a
carne e os legumes estejam cozidos.
Finalize com cheiro verde.



Ensopadinho misto com aipim

Ingredientes:

Carne bovina
Peito de frango
Aipim
Extrato de tomate
Cebola
Alho
Óleo
Sal

Modo de preparo:

Higienizar e cortar o aipim, a cebola e o alho.
Cozinhe o inhame e reserve
Cortar em cubos e temperar a carne e o frango.
Refogar a carne e o frango com a cebola e o alho, adicionar sal e pingar
água para dourar.
Quando estiver quase no ponto, adicione o inhame e o extrato de tomate e
mexa em fogo baixo.
Servir.

Arroz colorido

Ingredientes:
Arroz
Cenoura
Cheiro-verde
Alho
Sal
Óleo

Modo de preparo:

Limpe e corte a cenoura e o cheiro-verde.
Em uma panela refogue o alho no azeite até que fique dourado. Junte a
cenoura e o cheiro-verde, acrescente o arroz, cubra com água, acrescente o
sal e deixe cozinhar em fogo baixo até a água secar.
Sirva.



Omelete Brasil

Ingredientes:
Ovo
Couve
Sal
Cebola
Óleo

Modo de preparo:
Bata os  ovos;
Após ter batido bem, coloque na frigideira já untada com óleo, acrescente o
sal, a cebola e a couve.
Espere ficar firme, e vire a omelete.
Sirva.

Ratatouille

Ingredientes:
Abobrinha
Berinjela
Extrato de tomate
Tomate
Pimentão
Alho
Cebola
Sal
Óleo

Modo de preparo:
Higienizar e cortar em rodelas ou em cubos a abobrinha, a berinjela, o
tomate, o pimentão e a cebola. Reservar
Refogar com alho e cebola o extrato de tomate e acrescentar água para
fazer um molho.
Arrumar os legumes (crus) em camadas na panela, acrescentando
o molho de tomate e o sal.
Deixar cozinhar até que fiquem macios.



Arroz Carreteiro

Ingredientes:

Carne
Arroz
Alho
Cebola
Cenoura
Tomate
Pimentão
Cheiro verde
Extrato de tomate
Sal
Óleo

Modo de preparo:

Limpar e temperar a carne.
Cozinhar a carne na panela de pressão com os temperos.
Descascar e higienizar o alho, a cebola e o tomate
Em uma panela refogar o alho com óleo, adicionar o arroz e refogar.
Acrescentar o sal e cobrir com água.
Cozinhar até secar a água. Reservar.
Em uma panela refogar o alho e a cebola em óleo. Acrescentar a carne
cozida e desfiada, a cenoura, o pimentão, o tomate e o extrato de tomate
deixando a carne suculenta.
Acrescentar  o arroz cozido e misturar.



Estrogonofe nutritivo de frango

Ingredientes:

Peito de frango
Inhame
Leite em pó
Alho
Cebola
Extrato de tomate
Sal
Óleo

Modo de Preparo:

Descascar, cortar e cozinhar o inhame.
Após o cozimento bater no liquidificador com água, leite em pó e sal,
formando um creme.
Cortar em cubos pequenos e temperar o frango
Refogar e adicionar extrato de tomate.
Cozinhar. Após o cozimento, adicionar o creme de inhame.
Servir.



Cozido à moda escolar

Ingredientes:

Carne
Peito de frango
Alho
Cebola
Inhame
Aipim
Abóbora
Batata doce
Tomate
Pimentão
Cheiro verde
Extrato de tomate
Sal
Óleo

Modo de preparo:

Limpar e temperar a carne e o frango e cortar em cubos.
Cozinhar as proteínas na panela de pressão com os temperos (alho, cebola,
tomate, pimentão, cheiro verde, sal) por 15 minutos.
Descascar e higienizar o chuchu, o aipim, a abóbora e a batata doce,
acrescentar o sal, juntar a carne e levar a pressão por mais 10 minutos.
Em uma panela refogar o alho e a cebola em óleo. Acrescentar a carne e o
frango cozidos, a cenoura, o pimentão, o tomate e o extrato de tomate
deixando bem suculento.



Escondidinho de frango

Ingredientes - purê:
Aipim
Leite em pó
Margarina
Sal

Modo de preparo:
Descascar o aipim, higienizar e cortar em pedaços.
Cozinhar o aipim em água e sal.
Escorrer e amassar.
Na mesma panela do cozimento, adicionar o leite diluído e a margarina.
Levar ao fogo brando mexendo rapidamente até desprender do fundo da
panela.
Acertar o sal.

Ingredientes – frango desfiado:
Coxa de frango
Alho
Cebola
Tomate
Óleo
Sal

Modo de preparo:
Higienizar e cortar o alho, cebola, tomate e cheiro verde.
Limpar, lavar com água e vinagre, cortar, temperar com alho e sal e
cozinhar bem o frango.
Desfiar o frango.
Untar o tabuleiro com óleo e fazer uma camada com purê, outra com
frango desfiado e finalizar com outra camada de purê.
Decorar com rodelas de tomate e cheiro verde.
Levar ao forno.
Servir.



Galinhada Especial

Ingredientes

Coxa de Frango
Arroz
Batata doce
Água
Óleo
Alho
Pimentão
Cebola
Tomate
Pimentão
Sal

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o óleo, coloque o frango, já temperado, e
deixe dourar bem, mexendo de vez em quando para não queimar. Em
seguida, coloque o pimentão, a cebola, o tomate e o alho e deixe até
murchar. Depois, misture o arroz, refogue um pouco, acrescente a água e
deixe cozinhar. Ajuste o sal. Cozinhe a batata doce a parte e acrescente na
preparação quando o arroz já estiver cozido mexendo levemente.



Salada de legumes( inhame e abóbora)

Ingredientes:

Inhame
Abóbora
Azeite

Modo de preparo:

Higienizar e cortar o inhame em cubinhos
Higienizar e cortar a abóbora em cubinhos
Deixar cozinhar por alguns minutos até que os legumes estejam al dente.
Acrescente o azeite e verifique se é necessário corrigir o sal.



Torta de peixe com purê de batata

Ingredientes:

Peixe
Batata inglesa
Leite em pó
Cebola
Tomate
Pimentão
Margarina
Sal
Limão
Alho
Óleo

Modo de preparo:

Limpar, cortar e temperar o peixe com sal e limão.
Descascar o alho e a cebola, higienizar e triturar.
Higienizar o tomate e o pimentão e cortar em cubinhos.
Em panela refogar o alho e a cebola em óleo. Acrescentar o tomate e o
pimentão.
Acrescentar o peixe em pedaços e deixar cozinhar com um pouco de água,
até desfiar.
Higienizar e descascar as batatas e cozinhar na pressão com água e sal.
Quando estiverem bem cozidas, triturar e acrescentar o leite diluído e a
margarina para fazer o purê.

Numa travessa untada com uma leve camada de margarina, acrescentar
uma parte do purê e uma camada de peixe, por cima espalhar o restante do
purê e levar ao forno.



Macarrão com carne ao sugo ou carne desfiada

Ingredientes:

Macarrão
Carne bovina
Extrato de tomate
Cheiro verde
Alho
Cebola
Sal
Óleo

Modo de preparo:

Cozinhar o macarrão em uma panela com água, um fio de óleo e sal.
Escorrer e lavar o macarrão. Reservar.
Descascar o alho e a cebola, higienizar e triturar. Limpar e cortar a carne
em cubos pequenos. Em uma panela de pressão, refogar com óleo o alho e
a cebola e acrescentar a carne em cubos e um pouco de água e sal e deixar
cozinhar (para carne desfiada deixar cozinhar por mais temp)). Acrescentar
o extrato de tomate e o cheiro verde, misturar e deixar cozinhar por mais
um tempo. Acrescentar o macarrão cozido e misturar. Se necessário,
corrigir o sal.



Risoto de peixe

Ingredientes:

Peixe
Arroz
Alho
Cebola
Tomate
Pimentão
Cheiro verde
Extrato de tomate
Sal
Óleo

Modo de preparo:

Limpar e temperar o peixe com limão e sal.
Descascar e higienizar o alho e a cebola.
Higienizar e cortar o tomate, pimentão e cheiro verde.
Em uma panela refogar o alho com óleo, adicionar o arroz e refogar.
Acrescentar o sal e cobrir com água. Cozinhar até secar a água. Reservar.
Em uma panela refogar o alho e a cebola em óleo. Acrescentar o peixe e
refogar. Adicionar o tomate, pimentão, cheiro verde e o extrato de tomate e
misturar. Cozinhar até que fique a ponto de desfiar o peixe. Desfiar o peixe
com o auxílio de um garfo, mas de modo que não fique desfiado demais.
Acrescentar a cenoura e o arroz cozido e misturar.



Sopa de legumes com carne (abóbora, chuchu,
massinha)

Ingredientes:

Carne bovina
Abóbora
Chuchu
Massa para sopa
Alho
Cebola
Tomate
Molho de tomate
Cheiro verde
Sal
Óleo

Modo de preparo:
Limpar carne bovina, cortar em cubinhos e temperar com alho e sal.
Reservar.
Descascar, higienizar e triturar o alho e a cebola. Reservar.
Higienizar, descascar e cortar em cubos a abóbora e o chuchu. Reservar.
Higienizar e cortar o tomate e o cheiro verde. Reservar.
Em uma panela, refogar o alho e a cebola com óleo, acrescentar a carne
bovina, refogar.
Acrescentar os legumes picados, o extrato de tomate, o cheiro verde, o sal e
cobrir com água. Cozinhar por 15 minutos.
Verificar o sal e acrescentar a massinha, caso necessário, adicionar mais
água e deixar cozinhar por mais 7 minutos.



Canja (frango, arroz, cenoura, batata doce)

Ingredientes:

Peito de frango
Cenoura
Batata doce
Arroz
Alho
Cebola
Extrato de tomate
Cheiro verde
Sal
Óleo

Modo de preparo:
Limpar o frango, lavar com água e vinagre, cortar em cubinhos e temperar
com alho e sal. Reservar.
Higienizar, descascar e cortar em cubinhos a cenoura e a batata.
Descascar, higienizar e triturar o alho e a cebola.
Higienizar e cortar o cheiro verde.
Em uma panela de pressão, refogar o alho e a cebola em óleo, acrescentar o
frango e deixar dourar. Acrescentar pouco de extrato de tomate e misturar.
Adicionar o arroz, a cenoura, a batata e o sal, e cobrir com água. Deixar
cozinhar por 20 minutos após a panela atingir a pressão.
Acrescentar o cheiro verde e misturar.

Servir.



Muffin de ovos

Ingredientes:
Ovos
Cebola
Tomate
Cheiro verde
Óleo
Sal

Modo de preparo:

Bater os ovos.
Acrescentar o tomate, a cebola, o sal e o cheiro verde.
Colocar no tabuleiro untado com óleo.
Assar.

Iscas de carne ao molho

Ingredientes:

Carne bovina
Alho
Cebola
Extrato de tomate
Sal
Óleo

Modo de preparo:

Cortar a carne;
Temperar com alho, cebola e sal;
Adicione todos os ingredientes na panela de pressão.
Após retirada a pressão, servir.



Berinjela refogada com tomate e vagem

Ingredientes:
Berinjela
Vagem
Tomate
Alho
Cebola
Sal
Óleo

Modo de preparo:
Higienizar e cortar os legumes em pedaços pequenos. Cozinhar a vagem
e reservar.
Refogar o alho e a cebola com a berinjela (crua). Pingar um pouco de água
para que a berinjela cozinhe. Por último acrescentar a vagem e o tomate.
Acertar o sal.

Inhame salteado

Ingredientes
Inhame
Azeite
Sal
Cheiro verde

Modo de preparo
Higienize e corte o inhame em pedaços pequenos.
Cozinhe e após o cozimento refogue no alho  azeite.
Acerte o sal e salpique cheiro verde.


