
Receitas do Cardápio Escolas

4º trimestre

2022

Secretaria Municipal de Educação

Subsecretaria Pedagógica
Coordenadoria de Alimentação Escolar



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESJEJUM / LANCHE



Leite caramelizado
Ingredientes

Leite em pó
Açúcar

Modo de Preparo:

Em uma panela, adicione o açúcar e misture bem para que o açúcar não queime.

Quando o açúcar estiver da cor caramelo, acrescente o leite aos poucos e deixe no

fogo. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe o caramelo derreter, mexendo algumas

vezes. Quando o caramelo derreter e o leite também dourar, você já pode servir.

Creme de banana

Ingredientes:

Banana congelada
Leite em pó
Açúcar
Água filtrada

Modo de preparo:

Higienizar, descascar e cortar a fruta congelada.
Adicionar no liquidificador juntamente com o leite diluído e o açúcar.
Consistência de creme.



Mingau de aveia

Ingredientes:

Aveia em flocos
Leite em pó
Água

Modo de Preparo:

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

Frapê gelado (uva ou maracujá ou manga)

Ingredientes:

Suco de uva  ou maracujá ou manga
Leite em pó
Água  filtrada

Modo de preparo:

Bater no liquidificador o suco, o leite em pó e a água.
Servir gelado.

OBS: Os sucos podem variar no cardápio mas o processo é o mesmo.



Smoothie cremoso (manga ou uva ou maracujá)

Ingredientes:

Suco de manga ou suco de uva ou suco de maracujá
Banana congelada
Leite em pó
Água filtrada

Modo de Preparo:

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

OBS: Os sucos podem variar no cardápio mas o processo é o mesmo.

Leite enriquecido com banana ou maçã

Ingredientes:

Banana ou maçã
Leite em pó
Água filtrada

Modo de preparo:

Higienizar, descascar e cortar a fruta
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:

Banana ou maçã ou outra fruta disponível
Leite em pó
Aveia
Água filtrada

Modo de preparo:

Higienizar, descascar e cortar a fruta.
Adicionar no liquidificador juntamente com o leite diluído e a aveia.
Consistência de vitamina.

Shake nutritivo

Ingredientes:

Iogurte
Leite em pó
Banana

Modo de preparo:

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

Aipim sautée

Ingredientes
Aipim
Azeite

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



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.



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.

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.



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.



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.

Macarrão com carne ao sugo

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 e um pouco de água e sal e deixar cozinhar
até desfiar. 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.



Cozido à moda escolar
Ingredientes:

Carne
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, 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 o frango e levar a pressão por mais 10
minutos.
Em uma panela refogar o alho e a cebola em óleo. Acrescentar as proteínas,
a cenoura, o pimentão, o tomate e o extrato de tomate, deixando suculentas.

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.



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.



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.

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, o pimentão e o alho e
deixe até murchar. Depois, misture o arroz e deixe refogar um pouco. Por
fim, acrescente a água e caso necessário ajuste o sal. Deixe cozinhar em
fogo alto.



Salpicão de frango

Ingredientes:
Peito de frango
Pimentão/Tomate
Maçã/Cenoura
Leite/Requeijão
Sal/Óleo
Alho/Cebola
Cheiro verde

Modo de preparo:
Cortar, temperar, cozinhar e desfiar o peito de frango
Higienize, descasque e pique o cheiro verde, o tomate, o pimentão e a
maçã.
Higienize e rale a cenoura, reserve-a;
Faça um creme com o leite diluído e o requeijão;
Em uma travessa, misturar o frango desfiado, a cenoura
ralada o cheiro verde, o tomate, o pimentão e a maçã;
Se for necessário, adicionar um pouco de sal no momento da mistura;
Servir.

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.



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 azeite.
Acerte o sal e salpique cheiro verde.


