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Risotto de parma
com Filet Mignon

Excelente prato para impressionar família e amigos. Requisita técnica
e tempo, mas o resultado é simplesmente inesquecível. Certamente
a finalização caprichada e o gosto extraordinário vão perdurar na
memória de seus amigos e familiares para sempre!

André Sette 02, Lucas Marturano 27, Victor Quadros 43

3A
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❑ 1 litro de água

❑ 15g de manteiga

❑ 1 cebola

❑ 450g de arroz arbório (serve quatro 

pessoas)

❑ 250ml de vinho branco

❑ 150g de queijo brie

❑ 200g de presunto de parma picado

❑ 2 tabletes de Knor® de legumes

❑ Pimenta do reino, sal e alecrim a gosto

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑ 500g de filé mignon

❑ Azeite de oliva extra virgem

❑ Pimenta do reino, sal e alecrim a gosto

6



Etapas:

1. Adicionar 2 Knor® de legumes a uma 

panela com água fervendo (reservar).

2. Em uma outra panela, refogar a 

cebola picada com manteiga.

3. Adicionar o arroz arbório e mexer 

constantemente.

4. Adicionar a água fervendo com Knor® 

ao arroz, uma concha por vez.

5. Com o arroz cozido, adicionar parma, 

vinho e brie.
Tempo de preparo: 45 min
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Etapas:

6. Temperar o medalhão de filé mignon com 

sal, pimenta e alecrim (reservar para a carne 

absorver o tempero).

7. Adicionar a uma forma e passar azeite de 

oliva extra virgem por cima.

8. Adicionar ao forno por 25 minutos; após 

isso, virar e deixar mais 15 minutos.

8



Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

• Carboidrato (amido) no arroz.

• Proteína no Filet Mignon.

• Lipídeos na manteiga, no queijo Brie, no azeite, no filet

mignon e no presunto de parma.

• Vitaminas B e C na cebola.

9



Bolo de fubá com goiabada
Receita boa para fornecer energia! 

Bruna Sartori 04, Fernanda 
Mermelstein 17, Julia Pedral 23, 

Laura Arakak 26, Sofia Scott 37

3A
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❑ Ovos - 4

❑ Açúcar – 2 Xícaras

❑ Farinha de trigo – 1 Xícara

❑ Fubá – 1 Xícara

❑ Óleo – 1 Xícara

❑ Leite – 1 Xícara

❑ Fermento químico – 1 Colher de sopa

❑ Goiabada – 250 gramas

Ingredientes:
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Etapas:
1. Pré-aquecer o forno a 180 °C

2. Em uma vasilha misturar os ovos, o

óleo e o açúcar.

3. Aquecer o leite até ficar morno.

4. Em seguida, enquanto mistura,

adicionar na vasilha leite, farinha de

trigo peneirada, fubá peneirado,

respectivamente, até ficar

homogêneo.

5. Por fim, adicionar o fermento,

misturando cuidadosamente.
Tempo de preparo: 1h10 min
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Etapas:

7. Colocar a mistura obtida numa forma

untada e levar ao forno por 50 minutos.

8. Não abrir o forno antes dos 50 minutos.

9. Caso queira adicionar a calda, colocar a

goiabada cortada em cubos junto com

água no fogo baixo até derreter.

13



Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

Presença de carboidratos provenientes do açúcar

(sacarose), da goiabada (sacarose – açúcar, frutose, glicose

- goiaba), da farinha de trigo (amido), do fubá (amido).

Presença de lipídios provenientes do óleo.

Presença de proteínas provenientes do ovo, leite.

14



FOTO DO PRATO PRONTO

Brownie meio amargo

Receita boa para uma sobremesa ou um chá da tarde acompanhado 
de sorvete, calda de chocolate ou frutas. É simples e deliciosa!

Elizabeth Kim 14, Fernanda Balaró 18, Giulia Martin 20, 
Júlia Bacha 22, Larissa Escobar 25

3A
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❑ 200g de manteiga

❑ 200g de chocolate meio amargo

❑ 3 ovos

❑ 1 xícara (chá) de açúcar

❑ 2/3 xícara (chá) de farinha de trigo

❑ 1 pitada de sal

Ingredientes:

16



Etapas:
1. Untar a forma com manteiga e 

cacau em pó.

2. Derreter o chocolate meio amargo e 

a manteiga em banho-maria.

3. Misturar o açúcar e a pitada de sal 

com o chocolate já derretido até 

ficar homogêneo.

4. Quebrar os ovos, misturar e 

incorporar na massa.

5. Por último, acrescentar a farinha 

aos poucos e misturar bem.
Tempo de preparo: 30 min
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Etapas:

6. Transferir a massa do brownie para a 

forma preparada e nivelar com a superfície 

da espátula.

7. Levar ao formo pré-aquecido a 180ºC e 

deixar assar por cerca de 40 minutos.
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do açúcar
(sacarose), da farinha (amido), da manteiga (lactose) e do
chocolate meio amargo.

Presença de proteínas provenientes dos ovos.

Presença de lipídios provenientes da manteiga.

Presença de sais minerais provenientes do sal (sódio).
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Brownie de Chocolate

Sobremesa deliciosa e simples de fazer! Requer poucos 
ingredientes, muito acessíveis. Combina muito bem com um 
sorvetinho, além de deixar sua tarde muito mais especial! 

André Rappaport (03), Eduardo Martins (12), 
Pedro Romano (32) e Théo Lantzman (41)

3A
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❑ 3 ovos

❑ 1 xícara de farinha de trigo

❑ 150g de manteiga derretida

❑ 6 colheres de sopa de

achocolatado em pó

❑ 1 xícara e meia de açúcar

Ingredientes:
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Etapas:
1. Misture todos os ingredientes secos em 

uma tigela.

2. Derreta a manteiga.

3. Bata os ovos em uma tigela.

4. Misture os ingredientes todos em uma 

tigela.

5. Mexa até formar uma massa homogênea.

6. Despeje em uma forma retangular até 

que fique uniforme.

7. Deixe no forno médio por cerda de 30 

minutos.

Tempo de preparo: 40 min
22



Constituição Nutricional:
• Carboidratos oriundos da manteiga (lactose), da farinha 

de trigo (amido), do chocolate em pó (amido) e do açúcar 
(sacarose).

• Proteínas oriundas da clara do ovo e da farinha de trigo. 
• Lipídios oriundas da manteiga, da gema do ovo e do 

chocolate.
• Vitaminas e sais minerais oriundos do ovo, 

principalmente sódio e potássio.
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Brownie Artístico
Luisa Shida, Martina Lisboa, Rhavi Loeb

Receita boa para fornecer energia durante uma tarde de estudos!!  3A
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❑ 2 xícaras de chá de açúcar

❑ 4 ovos

❑ ½ xícara de óleo

❑ 1 ½ xícara de chocolate em pó

❑ 1 xícara de farinha de trigo

❑ 1 colher de chá de extrato ou

essência de baunilha

Ingredientes:
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Etapas:
1. Pré-aqueça o forno à 220 °C.

2. Unte uma forma de 35x25cm.

3. Em um recipiente, bata os ovos com o 

açúcar por 1 minuto.

4. Adicione a essência de baunilha e o 

óleo, aos poucos.

5. Adicione o chocolate em pó e a farinha

6. Bata até misturar.

Tempo de preparo: 20 min
26



Etapas:

7. Coloque a mistura na forma untada e 

leve ao forno por aproximadamente 

20-30 minutos (até que ele esteja firme 

por fora e úmido por dentro).

8. Quando chegar no ponto, retire a forma 

do forno e deixe esfriar.

27



Constituição Nutricional:

✓ Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), da 

farinha (amido), do chocolate em pó (sacarose).

✓ Presença de proteínas provenientes do ovo.

✓ Presença de lipídeos provenientes do chocolate em pó e do óleo.

✓ Presença de vitaminas provenientes do chocolate em pó

(principalmente a vitamina B12).
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Panqueca de banana 

Receita boa para qualquer hora do dia!
Seja café da manhã, lanche da tarde ou pós-treino!

Iara Fernandes 
Gabriela Inoshita 

Teresa Deos
3A
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 banana

❑ 1 ovo

❑ 1 colher de sopa de aveia 

em flocos finos

Ingredientes:
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Etapas:

1. Amasse a banana.

2. Adicione o ovo e a aveia junto.

3. Coloque a mistura em uma frigideira 

anti aderente com fogo baixo por 

aproximadamente 4 minutos.

4. Vire a panqueca do outro lado e 

espere mais 2 minutos.

Tempo de preparo: 12 min
31



Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes da banana (frutose) e 
da aveia (amido) .

Presença de proteínas provenientes da banana e do ovo.

Ausência de lipídeos.

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes da 
banana e da aveia. Entre os sais minerais, destaque para sais 
de potássio (da banana). Entre as vitaminas, destaque para 
vitamina B1 (da aveia).
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BISCOITO DE CANELA

Receita boa para um lanchinho durante os 
estudos, por ser bem energético! =)

08, 09, 29, 34
3A
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❑ 166 g de manteiga

❑ 83 g de açúcar cristal

❑ 83 g de açúcar mascavo

❑ 1 pitada de sal

❑ 1 e ¼ colher de chá de canela em pó

❑ 1 ovo

❑ 2 colheres de chá de leite

❑ 208 g de farinha de trigo

Ingredientes:
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Etapas:

1. Coloque a manteiga, os açúcares, o 

sal e a canela na tigela.

2. Misture-os até ficarem com uma 

textura macia e coloração clara.

3. Adicione leite e ovo, e misture-os

4. Adicione a farinha com uma peneira 

para incorporar a massa.

5. Deixe a massa por 30 minutos na 

geladeira, até que seja possível 

tocá-la e não grudar nos dedos.
Tempo de preparo: 75 min
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Etapas:

7. Corte os biscoitos no formato desejado.

8. Leve ao forno pré-aquecido a 190º por 

10 minutos.

9. Guarde em um pote de vidro para que 

ocorra uma melhor conservação.
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do açúcar mascavo e cristal 

(sacarose), da farinha de trigo (amido), da manteiga e do leite 

(lactose) e da canela (fibra alimentar). 

Presença de proteínas provenientes do ovo e do leite. 

Presença de lipídios provenientes da manteiga e do leite.

Presença de vitaminas A, C, D B1, B2 e vitaminas lipossolúveis E, 
K. Entre os sais minerais, destaque para sais de potássio e cálcio.
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Pudim de sorvete

Ótima receita para sobremesa das refeições em família 
ou até para um rebuscado lanche da tarde!

Charles Chen -10, Eduardo Milanez-13 e Felipe Neustein-16
3A
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 6 colheres (sopa) de achocolatado em pó

❑ 1 lata de leite condensado

❑ 1 litro de leite

❑ 3 ovos

❑ 2 caixas de creme de leite (200 g cada)

❑ 4 colheres (sopa) de açúcar

❑ 1 copo de água

Ingredientes:
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Etapas:

1. Começando com a calda. Em uma 

panela coloque 6 colheres de sopa 

de chocolate, 6 colheres de açúcar e 

½ xícara de água

2. Misture bem

3. Leve ao fogo até formar um calda, 

deixe 5 minutos após a fervura

4. Despeje em uma forma própria para 

pudim, espalhe a calda na lateral da 

forma e no fundo

5. Leve ao congelador até endurecer.
Tempo de preparo: 30 min

O prato é dividido em calda, creme 1 e creme 2
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Etapas:
7. Para o creme 1, comece colocando em

uma panela : 3 gemas peneiradas, o leite

condensado e o leite.

8. Misture bem e leve ao fogo, sempre

mexendo, até engrossar.

9. Deixe cozinhar até depois de 5 minutos de

levantar fervura.

10.Retire do fogo e reserve até esfriar

11.Para o creme 2, bata na batedeira as

claras em neve, o açúcar e o creme de

leite.
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Etapas:

13.Misture o creme 1 e o creme 2.

14.Despeje na forma da calda e leve para 

congelar de um dia para o outro.

15.Na hora de desenformar, aqueça o fundo 

da forma para descongelar um pouco.

42



Constituição Nutricional:
Informações sobre constituição nutricional.

• Presença de carboidratos, provenientes do leite e creme de

leite (lactose), açúcar e leite condensado (sacarose), chocolate

em pó (amido).

• Presença de proteínas, principalmente provenientes do ovo e

do leite.

• Presença de lipídios, provenientes do creme de leite e leite

condensado.

• Presença de vitaminas e sais minerais. Destacam-se

vitaminas A, B12, B6 e cálcio (leite), sódio (leite condensado e

creme de leite) e ferro, vitamina B3 e C (achocolatado em pó).
43



Pão Caseiro

Receita boa para compartilhar com a família e também para receber amigos 
em casa como um aperitivo. Também pode ser usada como lanche da tarde.

Bruno 06, Erik 15, Richard 36, Victor 44
3A
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ Farinha de Trigo – 360 g

❑ Água – 230 mL

❑ Fermento Biológico Seco – 4 g

❑ Sal – 3 g

Ingredientes:

45



FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Misturar os ingredientes secos;

2. Adicionar água aos poucos e ir

misturando;

3. Depois que virar uma massa, deixar

descansar por 10 minutos;

4. Sovar a massa por

aproximadamente 15 minutos;

5. Deixar descansar por 1 hora;

6. Modelar no formato desejado;

Tempo de preparo: 180 min
46



Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Após isso, deixar descansar por mais 30

minutos;

8. Pré-aquecer o forno a 250 ºC por meia hora;

9. Fazer um corte na superfície da massa;

10. Colocar a massa no forno e borrifar água no

forno para gerar vapor;

11. Após aproximadamente 40 minutos retirar o

pão do forno;

12. Servir o pão.

47



Constituição Nutricional:

Grande presença de carboidratos na farinha, além de fibra 

alimentar e uma leve quantidade de lipídios.
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FOTO DO PRATO PRONTO

Bolo de Cenoura

Receita boa para qualquer ocasião. Além de ser fácil e bem prática, é 
de muito agrado por parte da maioria. Com um gostinho caseiro, e 
bem brasileiro, esse bolo de cenoura não exige muitos ingredientes e 
nem muitos conhecimentos culinários.

Camila Kim, Clara Pimentel, Juliana Hall, Sofia Negri e Soraya Orra

3A
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 3 unidades de cenoura médias e

cruas (120g cada)

❑ 2 xícaras de farinha

❑ 2 xícaras de açúcar

❑ 1 xícara de óleo

❑ 3 ovos

❑ 1 colher de sopa de fermento

químico em pó

❑ 1 pitada de sal

Ingredientes:
Da massa
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Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 8 colheres de sopa de achocolatado

❑ 8 colheres de sopa de açúcar

❑ 4 colheres de sopa de leite

❑ 2 colheres de sopa de manteiga

Da corbetura
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Bata no liquidificador os ovos, 

cenouras, o óleo e o sal.

2. Em uma tigela, misture o açúcar, o 

fermento e a farinha.

3. Despeje a mistura do liquidificador 

em uma tigela e misture bem.

4. Coloque a massa em uma forma 

untada com farinha.

5. Asse no forno pré-aquecido a 

180ºC por 35 minutos. Tempo de preparo: XX min

MASSA
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Misture todos os ingredientes em uma

panela em fogo médio por 10 minutos

ou até engrossar.

8. Jogue por cima do bolo enquanto

quente.

9. OBS: Se atente em não deixar a calda

esfriar na panela, pois ela irá endurecer.

COBERTURA
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Constituição Nutricional:

● Carboidratos: Provenientes do açúcar (sacarose), da farinha 

(amido), cenoura (sacarose) e do achocolatado (amido).

● Proteínas: Provenientes da cenoura, dos ovos e do leite.

● Lipídios: Provenientes do óleo e da manteiga.

● Vitaminas e Sais minerais: Provenientes da cenoura

(destaque para sais de potássio e magnésio); do fermento 

químico (bicarbonato de sódio); do sal (cloreto de sódio); do 

óleo (vitamina K).
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Risoto de cogumelo

Receita vegetariana fácil e, ao mesmo tempo, deliciosa! Ótima para jantar 
com os amigos e familiares e se sentir chique. (Recomendamos a playlist 
do Spotify “Jazz Lounge Bar” para acompanhar a refeição) 

Marina Brito, Pedro Nunes e Vinícius Zequi

3A
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❑ 180g de arroz arbóreo

❑ 50g de queijo parmesão

❑ 45 ml de vinho branco

❑ 20g de cogumelo funghi

❑ 20g de cogumelo shitake seco

❑ 25ml de azeite

❑ ½ cebola

❑ Pimenta (a gosto)

❑ Sal (a gosto)

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑ 10ml de molho shoyu

❑ 4g de fécula de batata

OPCIONAL PARA MOLHO:

57



Etapas:

1. Pique os cogumelos e coloque-os em
uma panela com 1L de água para
ferver em fogo médio.

2. Em outra panela, refogue a cebola
no azeite de oliva por 30 segundos.
Adicione o arroz, misture bem e
adicione o vinho branco, mexendo
até evaporar.

3. Acrescente, aos poucos, o caldo do
cogumelo e mexa sem parar.
Continue colocando até que o risoto
esteja firme, mas não duro.

Tempo de preparo: 35 min
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Etapas:

4. Adicione o queijo ralado e não pare de
mexer até derreter. Tempere com sal e
pimenta de acordo com seu paladar.
Reserve na panela para não esfriar.

5. Molho: Dilua a fécula de batata em 50ml
de água. Certifique-se de que tenha
cerca de 2 conchas de do caldo de
cogumelos na panela. Mantenha em fogo
médio e adicione o shoyu e a fécula
dissolvida e misture constantemente até
que engrosse. Finalmente está pronto!
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Constituição Nutricional:

No risoto de funghi há grande presença de carboidratos (48,44g), 

devido a quantidade de arroz. Além disso, há proteínas (11,08g) 

por conta dos cogumelos e lipídios (11,68g) estão presentes no 

queijo parmesão e azeite.

O prato possui aproximadamente 370 calorias.
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Receita boa para adoçar sua tarde de quarentena ☺

André Tuneu, Léa Palumbo, Mateus Kosmiskas, Thomas Hillerman

3B

Cheesecake
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 40g de manteiga

❑ 1 ovo

❑ 30g de açúcar

❑ 50g de farinha de trigo

❑ 2g de fermento

Ingredientes 
da massa:
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Ingredientes do recheio:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 300g de Cream Cheese Philadelphia

❑ 3 ovos

❑ 60g de açúcar

❑ 10g de farinha de trigo

❑ 10ml de essência de baunilha
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Ingredientes da 
cobertura:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 180g de açúcar

❑ 240ml de água

❑ 400g de mix de frutas
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

Etapas para o 
preparo da massa:
1. Em uma tigela junte a manteiga, o 

ovo e o açúcar. Misture bem.

2. Acrescente a farinha e o fermento e 

misture até obter uma massa 

homogênea.

3. Distribua a massa no fundo de uma 

forma redonda de fundo removível.

4. Leve ao forno médio preaquecido 

por cerca de 15 min até a borda da 

massa começar a dourar.
Tempo de preparo: 20 min
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Etapas para o 
preparo do recheio:
1. Bata na batedeira o cream cheese até ficar 

cremoso.

2. Junte as gemas e metade da quantidade de 

açúcar. Depois, adicione a farinha e a essência.

3. Retire da batedeira e acrescente um suspiro 

feito com as claras batidas em neve com 

açúcar restante. Misture delicadamente.

4. Despeje esta preparação na forma reservada. 

Leve novamente ao forno quente e asse por 

cerca de 40 minutos ou até que as laterais do 

recheio estejam firmes e o centro mole.

Tempo de preparo: 20 min
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

Etapas para o preparo 
da cobertura:

1. Em uma panela, junte o açúcar e a 

água. Leve ao fogo brando e cozinhe 

até começar a evaporar.

2. Junte as frutas descongeladas e 

continue cozinhando por cerca de 5 

minutos ou até a calda incorporar.

Tempo de preparo: 40 min
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Constituição Nutricional:

Proteínas

• Ovo

Lipídios

• Cream cheese

• Manteiga

Carboidratos

• Açúcar

• Frutas

• Farinha de trigo

• Essência de baunilha
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Spaguetti Carbonara 
Vegetariano

Receita boa para aquele almoço em família

Ana 01, Camila 10, Isabelle 21, Isadora 22, Julia 24
3B
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 pacote de 500g de spaguetti

❑ 500g de shitake

❑ 250g de queijo parmesão (para ralar)

❑ 5 ovos + 2 gemas

❑ Sal, pimenta e salsinha a gosto

❑ Manteiga (para preparar o shitake)

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Tempo de preparo: 60 min

Etapas:
1. Colocar água para ferver em uma panela de fazer 

macarrão.

2. Em uma frigideira antiaderente, colocar o shitake 
com uma colher de sopa rasa de manteiga e mexer 
até ficarem douradinhos.

3. Ralar o queijo parmesão em uma tigela.

4. Em outra tigela, bater os 5 ovos e 2 gemas com um 
fuê (ou um garfo) até ficar homogêneo.

5. Colocar o macarrão na panela assim que a água 
começar a ferver.

6. Misturar os ovos e o queijo ralado e bater 
novamente com um fuê (ou garfo) até ficar uma 
massa cremosa.
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Nessa mistura, adicionar sal, pimenta e 

salsinha a gosto.

8. Quando o macarrão estiver quase no ponto, 

misturar numa frigideira previamente aquecida a 

mistura de ovos e queijo com o shitake.

9. Colocar uma concha da água do macarrão na 

frigideira com os outros ingrediente e, depois, 

colocar o macarrão.

10. Desligar o fogo e mexer bem até ficar pronto.
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do macarrão (amido) 
e da manteiga (lactose)

Presença de lipídios provenientes do queijo parmesão, dos 
ovos e da manteiga

Presença de proteínas provenientes do shitake, do queijo 
parmesão e dos ovos

Presença de vitaminas provenientes do shitake e do ovo. 
Entre elas, em destaque a vitamina D.

Presença de sais minerais provenientes ovo. Entre eles, 
destaque para o ferro
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COOKIES DE 
CHOCOLATE

Receita rica em carboidratos (energia) e lipídeos.

LORENZO SMERALDI - 31 E PEDRO MANCHON - 41

3B
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 Manteiga- lipídeos, proteinas

 Açúcar- carboidratos

 Ovos- proteinas, lipídeos

 Essencia de baunilha- carboidrato

 Farinha de trigo- carboidrato

 Fermento em pó- carboidrato, proteina

 Chocolate ao leite- carboidrato, lipídeos

Ingredientes:
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Etapas:

1. Misturar açucar, açucar mascavo, 
manteiga, ovo e a essência de 
baunilha em recipiente.

2. Acrescentar farinha de trigo, 
fermento em pó e metade do 
chocolate quando a mistura estiver 
clara e cremosa.

3. Deixar na geladeira por 10 minutos
4. Modelar os cookies e colocar em uma 

assadeira com papel manteiga.
5. Finalizar com as gotas de chocolate 

restantes e colocar no forno médio 
(180 graus) preaquecido, por cerca 
de 12 minutos até dourar as laterais.

Tempo de preparo: XX min
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Constituição Nutricional:

• Presença de carboidratos provenientes do açúcar 
(sacarose), da farinha (amido), da manteiga (lactose), da 
essência de Baunilha e do Fermento. 

• Presença de proteínas provenientes do ovo e da manteiga.

• Presença de lipídeos provenientes da manteiga, do ovo e 
do chocolate.
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Yakisoba 

Delicioso macarrão japonês 

Flavia 14, Luiza Lury 33, Marcela 34, 
Marcelo 35 e Maria Eduarda 36

3B
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ Macarrão próprio para yakisoba

❑ Frango

❑ Carne

❑ 3 Cenouras

❑ 4 folhas de Acelga

❑ 1 Brócolis

❑ 2 Cebolas

❑ 4 dentes de Alho

Ingredientes:
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 4 colheres de Molho inglês 

❑ 2 colheres de Óleo de Gergelim

❑ 5 colheres de molho shoyo

❑ 2 colheres de amido de milho

❑ 1 copo de água

Ingredientes para 
o Molho:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Etapa 1) Pique todos os vegetais e 

corte em cubos a cebola e alho.

2. Etapa 2) Cozinhe o macarrão em 

água fervente por 5 minutos e em 

seguida escorra a água.

Tempo de preparo: 45 min
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Etapa 3) Refogue a 

cebola e o alho em um fio 

de azeite e quando a cebola 

estiver quase transparente 

acrescente os vegetais.

Tempo de preparo: 45 min
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Etapa 4) Corte o frango e a 

carne em cubos.

2. Etapa 5) Os refogue em um 

fio de azeite até que estejam 

completamente cozidos.

Tempo de preparo: 45 min
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Etapa 6) Para o molho junte 

todos os ingredientes no fogo 

médio e mexa bem até que a 

mistura engrosse como na foto.

2. Etapa 7) Com o molho pronto, 

acrescente a carne, vegetais e 

macarrão na panela e aqueça 

todos juntos por 4 minutos.

Tempo de preparo: 45 min
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Constituição Nutricional:
O prato apresentado além de muito saboroso, também é ótimo 

nutricionalmente. Pois apresenta fonte de proteína (a carne e o 

frango), carboidratos (o macarrão), vitaminas (provenientes dos 

vegetais) e lipídios (proveniente do óleo/ azeite utilizado).
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Brownie

Receita boa para comer no frio enquanto 
assiste série com um chocolate quente.

Ariel Moss n5, Luís Pinto da Luz n32, Sophia Filomeno n43

3B
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❑ 2 xícaras de achocolatado em pó

❑ 1 xícara de farinha de trigo

❑ 1 xícara de açúcar

❑ 4 ovos

❑ 200 g de manteiga

Ingredientes:
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Etapas:
1. Numa tigela, junte o açúcar com os 

ovos e bata bem.

2. Adicione essa mistura com manteiga 

derretida e o achocolatado em pó

3. Misture tudo muito bem e adicione a 

farinha de trigo.

4. Quando a mistura ficar homogênea, 

despeje-a em uma forma untada com 

manteiga e farinha (dica: se você 

untar com achocolatado em pó, fica 

ainda melhor!).

Tempo de preparo: 45 min
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Etapas:
5. Leve para assar em forno preaquecido, 

180°C, por cerca de 35 minutos.
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Constituição Nutricional:

Os carboidratos estão presentes na farinha, 

no açúcar e no chocolate. As proteínas estão

principalmente na albumina do ovo e os

lipídios fazem parte da composição da 

manteiga e do chocolate. As vitaminas estão

presentes na manteiga e nos ovos.
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Monkey D. Muffin
(Muffin de banana)

Receita boa para regular o intestino, diminuir o apetite, evitar 
cãibras musculares, reduz a pressão arterial, melhorar o 
humor e ajudar a combater a depressão, Fortalecer o sistema 
imunológico, melhorar o metabolismo do colesterol e dos 
carboidratos controlar o colesterol e prevenir câncer intestinal

Enzo Henrique
André Elias

Felipe Bacceli
Antônio Barbosa

Caio Pedreira
Joao Paulo

3B91



❑ Farinha de trigo 250 g

❑ Açúcar Granulado 150 g

❑ Fermento 10ml

❑ Sal 1ml

❑ Ovo 1

❑ Leite 250ml

❑ Manteiga sem sal 60g

❑ Extrato de Baunilha 5ml

❑ Banana 3 

❑ Raspa da casca de limão 15ml

Ingredientes:
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Etapas:
1. Separar todos os ingredientes, entre 

secos e molhados. E deixar a 
banana e limão separados.

2. Misturar os ingredientes secos.

3. Derreter a manteiga e misturar aos 
ingredientes molhados.

4. Misturar tudo na batedeira.

5. Acrescentar a banana descascada e 
picada a uma frigideira quente com 
um pouco de manteiga e 50g de 
açúcar. 

Tempo de preparo: 40 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

6. Após caramelizar a banana, acrescente-
a a massa e bata mais um pouco para 
incorporar as bananas na massa. Junto a 
raspas de casca de limão a sua vontade.

7. Coloque a massa na forma untada ou 
em uma forminha de papel e coloque no 
forno pré-aquecido a 180 graus por 
aproximadamente 20 minutos.

8. Após os 20min tirar do forno e esperar 
3min para esfriar.

9. Desenforme-o e aproveite. ☺
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

• 141

• 1g de potássio.

• Pouca gordura 5,6g

• 20g de carboidratos

• 2,8g de proteínas

• 70mg de sódio
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Receita boa para... aqueles dias frios em que você precisa se 
sentir quentinho e amado. Feito há décadas com muito carinho!

Gabriela Falcone, 
Gabriela Martins, 

Juliane Garcia, 
Leticia Laurindo

3B

Bolo de Laranja da Vó
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❑ Raspas de 2 laranjas

❑ 350g de açúcar

❑ 240g de farinha de trigo

❑ 1 colher de sopa de fermento em pó

❑ 3 ovos

❑ 240mL de óleo de soja

❑ 1 colher de chá de essência de baunilha

Ingredientes:
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Etapas:

1. Pré-aqueça o forno a 200°C.

2. Unte a panela com manteiga e farinha.

3. Bata os ovos e o açúcar com

uma batedeira até a formação uma massa 

homogênea, fofa e clara.

4. Despeje o óleo em fio e aos poucos, para 

formação de uma emulsão.

5. Adicione as raspas de laranja e o extrato 

de baunilha.

Tempo de preparo: 45 min
99



Etapas:

.

6. Adicione a farinha aos poucos.

7. Adicione o fermento.

8. Leve ao forno por 30 min e está pronto!
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Constituição Nutricional:

Presença de lipídios vem do óleo.

Presença de proteínas do ovo e uma pequena parcela da laranja

(1,7g/100g).

Presença de vitaminas e sais minerais vindos da laranja, 

especialmente vitaminas C e A e potássio, sódio e cálcio.

Presença de carboidratos provenientes da farinha de trigo (amido), 

da manteiga (lactose), da laranja (frutose) e do açúcar (sacarose).

101



Receita boa para quando você está com bastante fome e sem medo 
de engordar, mas sem vontade de preparar algo muito complicado

3B

Tapioca Supreme
Julia Baik – 26, Natalia Wakimoto – 38, 

Raquel Sanches - 42
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❑ 100g de tapioca (recomendamos a 
marca “Da Terrinha”)

❑ 1 ovo pequeno (aprox. 20g)

❑ 20g de presunto (aprox. 2 fatias finas)

❑ 20g fatias de queijo (aprox. 3 fatias
finas)

❑ 2 fatias finas de tomate (aprox 20g)

❑ Sal (a gosto)

❑ Azeite

❑ Manteiga

Ingredientes:
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Etapas:
1. Pegue uma frigideira média, e forre seu fundo de 

tapioca com uma camada fina.

2. Em fogo alto, espere até a tapioca deixar de ter 

consistência de farinha e passar ter aparência 

panqueca, e então, retire-a da frigideira.

3. Coloque a tapioca em um prato e passe manteiga 

nela.

4. Deixe a tapioca de lado e coloque na frigideira as 

fatias de presunto e queijo, e deixe fritando até 

que o queijo derreta.

5. Ponha o presunto e queijo na sua tapioca.

Tempo de preparo: 10 min
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Etapas:

7. Unte a frigideira com azeite mais uma vez.

8. Quebre e frite o ovo até que a gema endureça (coloque 

sal a gosto).

9. Transporte o ovo para a tapioca.

10. Corte o tomate em rodelas e coloque sal a gosto.

11. Dobre a sua tapioca análogo a um taco e aproveite.
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Constituição Nutricional:
• Presença de carboidratos proveniente da tapioca (54g), do ovo (0,6 g),

do tomate (3,1g).

• Presença de lipídios proveniente do presunto (9,5g), do queijo (43,34g),
do ovo (8,56g), do azeite (100g).

• Presença de proteínas proveniente do presunto (13,25g), da tapioca
(3,2g), do queijo (26,67g), do ovo (13,3g), do tomate (1,1g).

• Presença de vitaminas proveniente do tomate ( vitamina C e A –
principalmente) e do azeite (A, D, E e K) e sais minerais provenientes do
sal.

*Os valores utilizados são referentes à uma porção de 100g, isto é, calculamos
a quantidade de carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas em cada 100g de cada
ingrediente utilizado
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Brownie Rústico com 
Castanha-do-Pará

Receita boa para.... quando desejarem adocicar um 
pouco a vida com um doce estadunidense, porém 
com traços paranaenses.

Beatriz 06, Breno 07, Francisco 15, Julia 25 e Otho 39
3B

107



❑ 170g de chocolate amargo

❑ 200g de manteiga gelado cortada em cubos

❑ 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

❑ 3 colheres (chá) de fermento em pó

❑ 1 xícara (chá) de castanha-do-Pará picada grosso

❑ 3 ovos

❑ 1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo

❑ Mantega e farinha de trigo para untar e polvilhar

Ingredientes:

108



Etapas:
1. Preaqueça o forno a 180 °C (temperatura média). 

Unte uma assadeira retangular com manteiga e 
polvilhe com farinha de trigo. Chacoalhe para 
espalhar a farinha e bata sobre a pia para tirar o 
excesso.

2. Passe a farinha e o fermentarem pó pela peneira 
e reserve. Com cuidado, corte as castanhas-do-
Pará em pedaços grossos.

3. Pique o chocolate amargo e coloque numa tigela 
de vidro (ou de inox se não for derreter no micro-
ondas). Junte com os cubos de manteiga.

4. Para derreter o chocolate em banho-maria, 
coloque dois dedos de água numa panela e leve ao 
fogo alto. Quando ferver, abaixe o fogo e encaixe 
a tigela com chocolate e a manteiga. Assim que 
começar a derreter misture com uma espátula e 
incorpore bem os ingredientes. Retire do banho-
maria. Se preferir, derreta a mistura no forno 
micro-ondas, em várias rodada de 30 segundos 
(nesse caso, utilize a tigela de vidro).

Tempo de preparo: 40 min109



Etapas:
5. Numa batedeira, junte os ovos com o açúcar 

mascavo e bata em velocidade alta por cerca 
de 3 minutos ou até que a mistura fique bem 
fofa e areada. Desligue a batedeira e, aos 
poucos, com uma espátula incorpore o 
chocolate derretido.

6. Na tigela com a massa de chocolate, adicione 
aos poucos a mistura de farinha, fermento e 
castanhas, mexendo delicadamente. Transfira 
a massa para assadeira untada.

7. Leve ao forno pré-aquecido para assar por 
cerca de 20 minutos. A massa ainda deve estar 
unida quando sair do forno. Se assar demais 
vira bolo, e não brownie (a aparência deve ser 
a de um bolo ligeiramente cru). Deixe esfriar e 
sirva com uma bola de sorvete!
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Constituição Nutricional:
INGREDIENTES Lipídios Carboidratos Proteínas Sais minerais Vitaminas 

Chocolate X x x x
Manteiga X X

(lactose)
Farinha de 

trigo X
(amido)

Açucar X
(sacarose)

Ovo X

Castanha-do-
Pará X X X X

(selênio, 
cálcio e ferro)

X
(vitamina E)
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Cookies de Chocolate

Receita boa para comer de sobremesa no inverno. Fácil 
e muito prático, perfeito para obtenção de energia.

Bruno 08, Felipe 13, Henry 20, Pedro 40
3B
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❑ 113g de manteiga

❑ 156g de açúcar mascavo

❑ 104g de açúcar refinado

❑ 1 ovo e 1 gema

❑ 1 colher de chá de extrato de baunilha

❑ 170g de farinha

Ingredientes:
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Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 pitada de sal

❑ 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

❑ 135g de chocolate meio amargo em barra
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Derreta a manteiga no micro-ondas 

por 30 segundos.

2. Misture os açúcares e manteiga 

junto com o ovo e a gema em uma 

vasilha.

3. Adicione a essência de baunilha 

junto com a farinha.

4. Adicione sal e bicarbonato de sódio.

5. Corte o chocolate em cubinhos.

Tempo de preparo: 40 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

6. Misture bem e coloque a vasilha na 

geladeira por 10 minutos.

7. Coloque no forno pré-aquecido à 180 

graus por 10 minutos.

8. Aproveite!
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos provenientes do 
açúcar mascavo e refinado (sacarose), farinha 
(amido) e manteiga (lactose). 

Presença de lipídios na manteiga, chocolate e 
essência de baunilha e dos ovos.

Presença de proteínas nos ovos.

Presença de sais minerais provenientes do 
bicarbonato de sódio e sal iodado.
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SMOOTHIE 
DE BANANA
Fácil preparo e muito nutritivo!

Leonardo Saraiva 20
Lucas Hokama 22

Mateus Cardoso 28
Nicolas Kwok 29

3C
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 4 Bananas.

❑ 1 litro de leite.

❑ 1 colher de chá de açúcar.

❑ Gelo a gosto.

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Descascar 4 Bananas.

2. Adicionar 1 litro de leite.

3. Colocar 1 colher de sopa de açúcar.

4. Gelo à gosto.

5. Misturar tudo no liquidificador.

Tempo de preparo: 5 min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos proviniente do açúcar 
(sacarose), 
Da banana (frutose) e do leite (lactose)

Presença de proteína proviniente da banana e do leite

Presença de lipídeos proviniente do leite

Presença de vitaminas e sais minerais proviniente da 
banana e do leite.
Entre os sais minerais, destaque para sais de potássio 
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Ovo mexido com 
tomate e queijo
Receita boa para ganhar massa muscular e 
para pré-treino e pós-treino, uma vez que é 
rica em proteínas.

Emiliano Samesima 08, 
Felipe Fernandes 09, 

Luiz Fernando 24, 
Pedro Ribeiro 32, 
Rafael Herling 33 

3C
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 2 ovos

❑ ½ Tomate

❑ 20g de queijo prata

Ingredientes:

123



FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Fatie o tomate e corte o queijo 

em cubos.

2. Quebre dois ovos.

3. Misture todos os ingredientes em 

um recipiente.

4. Jogue na frigideira em fogo baixo.

5. Mexa até ganhar consistência.

Tempo de preparo: 10 min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do tomate

Presença de proteínas provenientes do queijo, tomate e do ovo 

Presença de lipídios provenientes do queijo e da gema (ovo)
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ProteiCookies

Receita boa para se deliciar com belíssimos e saborosos cookies com 
gotas de chocolate e um charme especial de proteína.

Arthur Souza 03, Gabriel Ballini 11, Gabrielle 
Aoki 14, Gustavo Tavares 15, João Moreira 17

3C
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❑ meia xícara (chá) de manteiga derretida (100g)

❑ meia xícara (chá) de açúcar mascavo

❑ 3 colheres (sopa) de açúcar

❑ 1 ovo

❑ meia colher (chá) de essência de baunilha

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑ 2 colheres (sopa) manteiga de

amendoim integral

❑ 1 xícara (chá) de farinha de trigo

❑ 2 scoops de Whey Protein concentrado

de chocolate

❑ meia colher (chá) de fermento em pó

❑ 100 g de Chocolate meio amargo picado
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Etapas:
1. Em um recipiente misture, com uma colher

ou fuê,  a manteiga, o açúcar mascavo, o

açúcar, o ovo e a essência de baunilha até

obter uma massa homogênea.

2. Acrescente a manteiga de amendoim.

3. Adicione a farinha de trigo, o fermento em

pó e o Whey Protein.

4. Para finalizar acrescente o chocolate picado

5. Leve à geladeira por 10 minutos.

Tempo de preparo: 15 min
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Etapas:
7. Modele os cookies com o auxílio de duas 

colheres.

8. Coloque em uma assadeira, deixando um 

espaço entre eles.

9. Leve ao forno médio (180°C), 

preaquecido, por cerca de 12 minutos ou 

até dourar levemente nas laterais.

10.Estão prontos os Proteicookies!

11.Agora é só se deliciar!
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Constituição Nutricional:
-Presença de proteínas provenientes do ovo, Whey Protein

e manteiga de amendoim.

-Presença de carboidratos provenientes da manteiga 

(lactose), açúcar (sacarose), açúcar mascavo (sacarose), 

farinha de trigo (amido), manteiga de amendoim, essência 

de baunilha, fermento e chocolate meio amargo.

-Presença de lipídios provenientes da manteiga e chocolate 

meio amargo.
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Cookies com 
Chocolate

Receita boa para um café da manhã tranquilo ou para uma tarde com séries e filmes

Pedro Henrique Fonseca
3C
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❑ 220 gramas de CHOCOLATE MEIO 

AMARGO (EM PEDAÇOS)

❑ 150 gramas de MANTEIGA SEM SAL

❑ 150 gramas de AÇÚCAR MASCAVO 

(¾ de xícara)

❑ 110 gramas de AÇÚCAR REFINADO 

(⅔ de xícara)

❑ 100 gramas de OVOS (2 unidades)

Ingredientes:
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Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 2 gramas de EXTRATO DE

BAUNILHA ou 1 colher de chá de

ESSÊNCIA DE BAUNILHA

❑ 370 gramas de FARINHA DE TRIGO

(2 ⅔ de xícara)

❑ 8 gramas de AMIDO DE MILHO (1

de colher de sopa)

❑ 6 gramas de BICARBONATO DE

SÓDIO (1 colher de chá)

❑ 4 gramas de SAL (1 pitada)

134



Etapas:
1. Bata o açúcar e a manteiga em uma

batedeira até ficar bem aerado, por

aproximadamente 4 minutos.

2. Acrescente a baunilha, os ovos e

bata mais um pouco. Adicione a

farinha, amido, bicarbonato e sal e

bata apenas para misturar a farinha.

3. Corte o chocolate em pedaços e

incorpore à massa.

Tempo de preparo: 20 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

4. Leve a massa na geladeira por 15

minutos.

5. Forme bolinhas e coloque em uma

forma untada ou com papel manteiga.

6. Achate levemente e leve para assar

por 9 minutos a 150º C ou até o cookie

ficar mais escuro.

7. Tire da assadeira e deixe esfriar.
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional (por 

biscoito, aproximadamente).

Carboidratos: 7,8g

Proteínas: 0,6g

Lipídios: 2,8g
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Ceviche de
pescado branco

Receita boa para servir como entrada, ou caso 
queira um lanche rápido e saudável!

Caroline Zheng-5, Mariah Costa-25, 
Thalita Ferraz-40 e Thiago Teixeira-41

3C
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❑ 2 Cebolas

❑ 7 limões Taiti 

❑ 510 gramas de peixe branco 

❑ 4 pimentas dedo-de-moça 

❑ Gengibre

❑ Coentro

❑ Azeite e Sal (a gosto)

Ingredientes:
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Etapas:
1. Deixe as cebolas de molho por 1/2 hora

antes de começar a receita para atenuar

sua acidez.

2. Passado o tempo, limpe e pique o peixe

em cubos, e deixe o de lado no

momento.

3. Pique o coentro e o misture com o peixe.

4. Corte a ponta das pimentas e retire suas

sementes. Fazendo isso, misture elas

com o peixe e o coentro.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:

5. Retire as cebolas do molho, descasque-as e 
corte-as (pode ser tanto em cúbicos quanto 
em ‘tiras’, desde que sejam finas).

6. Em uma tigela grande, rale o gengibre até 
cobrir grande parte da tigela.

7. Extraia o suco dos limões.
8. Transfira o peixe misturado e as cebolas 

picotadas para a tigela, e adicione o suco dos 
limões.

9. Adicione também um pouco de azeite e sal, e 
misture.

10. Deixe a tigela na geladeira por mais ou menos 
1 hora, podendo come-lo logo em seguida.
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Constituição Nutricional:

Bastante

Médio

Um pouco

Vitamina C Proteína Sais
Minerais

Lipídios Outras
Vitaminas

Ceviche de pescado branco
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Bolo de chocolate

Receita boa para um lanche da tarde, uma sobremesa, uma 
data comemorativa ou quando se tem visitas em casa!
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❑ 8 ovos

❑ 100g de farinha de trigo

❑ 50ml de óleo vegetal

❑ 100ml de água

❑ 120g de açúcar

❑ 30g de cacau em pó puro

Ingredientes:
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Etapas:

Tempo de preparo: 120 min

1. Aqueça o forno a 150 ºC com antecedência.

2. Separe gema da clara dos ovos.

3. Misture bem água/leite, óleo vegetal/margarina e 
cacau em pó.

4. Adicione 40g de açúcar e as gemas separadas 
anteriormente e misture bem.

5. Adicione farinha de trigo e misture bem.

6. Em um outro recipiente, bata as claras de ovo 
separadas anteriormente, adicionando os 80g 
de açúcar que sobraram no processo até a 
mistura endurecer.

7. Misture bem a clara de ovo batida com a massa 
preparada anteriormente.

8. Asse por 1h30 a 150ºC.
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Constituição Nutricional:

Bastante

Médio

Um pouco

Carboidratos Lipídios Proteínas

Bolo de chocolate
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Strogonoff da Tiete

Receita boa para uma refeição saborosa com amigos e família!

Elise, Luísa, Raquel e Sofia
3C
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❑ 500g de filé mignon

❑ 320g de cogumelos

❑ 200g de creme de leite

❑ 260g de molho de tomate

❑ ½ cebola picada

❑ 1 colher de farinha de trigo

❑ ½ copo de água

❑ 2 colheres de azeite

❑ Sal e batata palha a gosto

Ingredientes:
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Etapas:
1. Em uma panela, colocar 2 colheres 

de azeite e refogar a cebola.
2. Colocar a carne e mexer até ficar 

cozido.
3. Colocar o molho de tomate e 1 

colher de farinha dissolvida em ½ 
copo de água.

4. Baixar o fogo e esperar o molho de 
tomate ferver.

5. Colocar os cogumelos e o creme de 
leite e mexer até ficar homogêneo.

6. Desligar o fogo e temperar a gosto.

Tempo de preparo: 35 min
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Constituição Nutricional:
❑ Filé Mignon

(a cada 100g de parte comestível)

Calorias 226,66 kcal

Proteína 30,67 g

Lipídeos Totais 11,56 g

❑ Cogumelo in natura

(a cada 100g de parte comestível)

Calorias 28,00 kcal

Proteína 2,17 g

Lipídeos Totais 0,47 g

Carboidrato 5,29 g

❑Cebola Crua
(a cada 100g de parte comestível) 
Calorias 40,00 kcal
Proteína 1,10 g
Lipídeos Totais 0,10 g Carboidrato 
9,34 g

❑Farinha de trigo
(a cada 100g de parte comestível) 
Calorias 364 kcal
Gordura 1,0 g
Carbo 76,3 g
Proteína 10,3 g

❑Azeite de Oliva
(a cada 100g de parte comestível) 
Calorias 887,81 kcal
Proteína -
Lipídeos Totais 100,43 g 
Carboidrato -

❑Creme de Leite
(a cada 100g de parte
comestível
Calorias 292,00 kcal
Proteína 2,17 g
Lipídeos Totais 30,91 g
Carboidrato 2,96 g

❑Molho de Tomate
(a cada 100g de parte
comestível)
Calorias 24,00 kcal
Proteína 1,32 g
Lipídeos Totais 0,18 g
Carboidrato 5,38 g
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Batata à Hefesto

Receita boa para desfrutar do melhor da vida, nem tão cozida, porém longe de ser crua. Não é 
maciça, mas também não é mole. Não é salgada demais, porém definitivamente não lhe falta sal. 
Não é algo que você coma puro, mas você não irá ousar misturá-la com mais nada, tirando sua 
formosura. O preparo não é fácil, mas não é impossível, sendo necessário apenas o amor pela 
culinária para que este seja realizada. Tratando-se de sabor, seu criador Aristóteles, que utilizou o 
alimento como base para a escrita de sua obra Ética a Nicômaco, não o definiu como saboroso em 
excesso, pois, assim seria enjoativo, ou por falta dele, tornando - o ruim, mas como o equilíbrio 
perfeito entre dois extremos, o maior exemplo de perfeito Virtude.

Arthur (02), Dave(06), Gabriel(12), Nikolas (30)

3C
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 3 Batatas Orgânicas

❑ 50 ml de Azeite de Oliva

Ingredientes:
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Etapas:

1. Pré-aqueça o forno a 150 °C.

2. Separe uma forma retangular de 

preferência 50x26 cm.

3. Descasque as 3 batatas.

4. Corte as 3 batatas no formado de rodelas.

5. Coloque as rodelas na forma e em seguida 

o conjunto no fogão.

6. Deixe as batatas assar até que fiquem 

douradas ( mais ou menos 1 hora).

Tempo de preparo: 70 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Após as batatas ficarem douradas retire-as do

fogão

8. Deixe as batatas descansarem por 2 minutos

9. Retire as batatas da forma e  as coloque em

uma tigela que caiba

10.Despeje o azeite nas batatas, agora já cozidas

11.As batatas estão prontas para serem

devoradas !
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

-Presença de carboidratos nas batatas (amido)

-Presença de proteína nas batatas 

-Presença de lipídios provenientes do azeite

-Presença de vitaminas e sais minerais nas batatas. Em especial 

potássio e sal entre os sais minerais
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FOTO DO PRATO PRONTO

Bolo de cenoura

Receita boa para deixar seu café da manhã mais gostoso 

Rawan Cerqueira Rios
3C
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 2 xícaras (chá) de Açúcar

❑ 3 Cenouras cruas

❑ 2,5 xícaras (chá) de Farinha de 

trigo comum

❑ 1 colher (sopa) de Fermento 

químico em pó

❑ 0,5 xícara de Óleo de canola

❑ 4 Ovos de galinha

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Descasque e pique as cenouras

2. Bata as cenouras, os ovos e o óleo 

no liquidificador.

3. Acrescente açúcar e bata por 5 

minutos.

4. Coloque em uma tigela e adicione 

a farinha de trigo.

5. Mexa com uma colher.

6. Acrescente o fermento e misture.

Tempo de preparo: 20 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Coloque a massa em uma forma untada 

e polvilhada.

8. Asse em forno médio preaquecido por 

aproximadamente 40 minutos ou ate o 

bolo estiver assado e dourado.

159



Constituição Nutricional:

Calorias: 277,91 kcal

Carboidratos: 47,78 g

Proteínas: 4,54 g

Gorduras totais: 7,48 g

Gorduras saturadas: 0,92 g

Gorduras trans: 0,0 g

Fibras: 1,48 g

Sódio: 26,32 g
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Bolo de Cenoura 

Receita boa para um delicioso lanche da tarde!

Isabela Veras, Laura Cristófaro, Mariana Marco, 
Mariana Ahmar e Roni Fogelman

3C
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❑ INGREDIENTES: MASSA

❑ 240 gramas de cenouras lavadas

e picadas

❑ 120ml de óleo

❑ 3 ovos

❑ 300 gramas de açúcar

❑ 240 gramas de farinhas de trigo

❑ 8 gramas de fermento em pó

Ingredientes:

162



Etapas:

Tempo de preparo: 20 min

MODO DE PREPARO: MASSA

1. Pré-aqueça o forno a 180˚C

2. Unte e enfarinhe uma forma de
bolo.

3. Bata as cenouras, o óleo, os ovos
e o açúcar no liquidificador por
aproximadamente 5 minutos.
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Etapas:
MODO DE PREPARO: MASSA

3. Adicione a mistura a uma tigela e
acrescente a farinha e o fermento
peneirados. Mexa até formar uma
massa homogênea.

4. Leve para assar a 180˚C por
aproximadamente 50 minutos ou
até que o seu palito saia limpo de
dentro do bolo.
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), 

da farinha de trigo (amido) e da cenoura (amido e açúcares, 

como sacarose e glicose)

Presença de proteínas provenientes do ovo.

Presença de lipídios provenientes do óleo.

Presença de vitaminas (A, C, B2 e B3) e sais minerais ( fósforo, 

potássio, cálcio e sódio) provenientes da cenoura. 
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FOTO DO PRATO PRONTO

Latkes
(bolinhos de batata)

Receita boa para repor energia após a realização de exercícios!

Gabriela 13, Lara 18, Letícia 21, Sabrina 37
3C
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 5 batatas médias;

❑ 1 cebola;

❑ 4 colheres de sopa de parmesão

ralado;

❑ 4 colheres de sopa de farinha;

❑ 1 colher de sopa de fermento;

❑ 2 ovos;

❑ Óleo de canola para fitar;

❑ Sal e pimenta do reino à gosto;

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Encha uma panela com água e 

cozinhe duas das batatas, em 

fogo alto, por 30 minutos;

2. Rale duas das batatas no ralador 

grosso e uma no ralador fino;

3. Rale a cebola em cima de uma 

peneira para deixar escorrer 

parte do líquido;

Tempo de preparo: 50 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

4. Escorra e descasque as batatas cozidas

para então amassá-las com um garfo;

5. Misture todos os ingredientes em uma

tigela (batatas, cebola, farinha, ovos,

queijo, fermento e sal);

6. Cubra uma frigideira funda com óleo e frite

a mistura em pequenas porções, deixando

os bolinhos bem dourados:
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes da batata (amido),da farinha 

(amido), da cebola (glicose) e do queijo (lactose);

Presença de proteínas provenientes do ovo, da batata e do queijo;

Presença de lipídios provenientes do óleo e do queijo;

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes da batata e da 

cebola, com destaque para a vitamina A;
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FOTO DO PRATO PRONTO

Bolo de Maça 

Receita boa para fornecer energia devido ao alto índice 
glicêmico, logo, é uma boa alternativa para um pré treino.

Anna T. Mello n1,Bruna Ferro n4, Fernanda Spinola n10, 
Sofia Marçal n38, Vinicius Xavier n42

3C
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 4 ovos

❑ 300g de açúcar

❑ Meio copo de óleo (240 ml)

❑ Meio copo de suco de limão

❑ 2 xícaras de farinha de trigo (240g)

❑ Uma colher de sopa de fermento em pó

❑ 3 Maças

❑ Meia colher de sopa de canela

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
1. Pré aqueça o forno a 180 graus .

2. Corte a maça em cubos com casca e a tempere
com meio copo de suco de limão , uma colher de
sopa de açúcar e canela para despertar o sabor
intenso da fruta .

3. Misture bem a maça e a reserve

3. Adicione fermento a mistura .

3. Em um recipiente de sua preferência, separe as
gemas da clara.

4. Bata a clara em ponto de neve.

5. No recipiente, misture as gemas com açúcar,
farinha e óleo para fazer a base da massa do
bolo.

6. Em outro recipiente, coloque a maça temperada
na mistura das gemas, açúcar, farinha e óleo.

Tempo de preparo: 120 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Acrescentar a clara em neve e misturá-la

delicadamente com a massa para não perder o ar.

10. Untar uma forma de sua preferência com manteiga

e farinha.

11. Colocar no forno por mais ou menos 40 minutos.

12. Somente retirar do forno quando um palito for

espetado e sair seco
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), da 

farinha de trigo (amido), da maça (frutose) e do suco de limão (frutose)

Presença de proteínas nos ovos.

Presença de lipídios no óleo e na gema.

Presença de vitaminas B, C e E e muitas fibras na maça Presença de 

vitamina C e sais minerais como o cálcio, ferro e fósforo no limão 

Obs:

A canela é termogênica

O limão é anti-oxidante.
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Filé mignon suíno
com batata doce

Receita boa para quem busca um prato saudável, rico em proteínas 
e carboidratos. Possui um carboidrato complexo não liberando picos 
de açúcar no sangue e uma carne magra sem muita gordura.

Arthur Araripe 02,Arthur Santi 03,Rodrigo 
Abdou 41,Rodrigo Gaspar 42

3D
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

• Batata doce

• Filé mignon

• tomate

• Cebola

• Alho

• Pimentão

• Cheiro verde

• Cebolinha

• Linguiça(opcional)

• Sal

Ingredientes:
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Etapas:
1. Coloque o filé de molho na água 

com limão por 10 min.

2. Frite alho.

3. Coloque os temperos junto com o 

alho na respectiva ordem (de um 

intervalo entre os temperos para 

pegar gosto)-cebola-tomate-

pimentão –cheiro verde- sal a gosto.

Tempo de preparo: 20min
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Etapas:
4. Após 10 min coloque os filés e a linguiça 
(opcional) junto ao tempero.

5. Deixe o filé com tempero por 15 minutos e 
depois adicione água até cobrir o filé.

6. Deixe o filé na panela de pressão de 1hr a 
1hr e 30min.

7. Adicione batata doce e deixe por 5 
minutos.

8. Retire o excesso do caldo e estará pronto.

1:40 h
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Constituição Nutricional:
500g de filé mignon 
200g de batata doce
100g de linguiça 
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FOTO DO PRATO PRONTO

Receita boa para uma almoço em família, já 
que serve muitas pessoas e é de fácil preparo.

David Marçal, 09; Felipe Sakae, 11; 
Kaike Prattes, 25; Nicolas Vargas, 35;

3D

Risoto de abóbora
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ Abóbora

❑ Caldo de cenoura

❑ Vinho branco

❑ Arroz arbóreo

❑ Queijo grana

❑ Manteiga

❑ Parmesão

❑ Abobrinha

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
1. Lavar a abóbora, temperar com sal,

pimenta e azeite.

2. Colocar numa assadeira (de casca para
baixo) e levar ao forno por 40 minutos
a 180 graus. Depois a retire da casca.

3. Picar a cebola, ralar o queijo e picar a
abobrinha em cubos.

4. Em uma panela grande, coloque 75g
de manteiga e ligue o fogo.

5. Quando ela derreter, coloque a cebola.

6. ....

Tempo de preparo: 20-30 min
183



Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Após refogar a cebola, coloque o arroz.
8. Deglacie com meia xícara de vinho branco, 

adicione sal (mas não coloque demais, pois o 
queijo que será adicionado depois é salgado).

9. Espere o álcool evaporar.
10.Coloque algumas conchas de caldo quente e a 

abóbora. Amasse o vegetal para misturá-lo.
11.Adicione caldo conforme o álcool evapora, 

deixando a tampa semi-aberta.

12.Deixe cozinhar por 15-20 minutos.
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Constituição Nutricional:

O prato contém as vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, 

C e E. Também contém amido, glicose, proteínas, lipídios, 

ferro, magnésio, cálcio, potássio, fósforo e fibras.

185



Torta de maçã

Receita boa para fazer e compartilhar com a família em dias frios!
Vai muito bem acompanhada com sorvete de creme.  

Aya Sophia-04
Isabelle Moller-20

Luana Hirs-29
Maria Clara-31
Nicole Tang-36

3D
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 ½ tablete de margarina

❑ 1 colher (sopa) de manteiga

❑ 1 colher (sobremesa) de sal

❑ 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

❑ Leite para dourar a tampa da torta

❑ 1 colher (sopa) de amido de milho

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑ 5 maçãs cortadas em cubos

❑ 1 xícara (chá) de açúcar

❑ Suco de 1 limão

❑ 1 colher (sopa) de fermento
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO 
PREPARO DO PRATO.

Etapas:
1. Pré aquecer o forno a 180 °C.

2. Em uma tigela, colocar farinha, sal e 

fermento, juntar à manteiga e misturar 

até formar uma massa homogênea.

3. Reservar a massa por 20 minutos.

4. Cortar as maçãs em cubos, misturar 

com a canela e açúcar, e colocar suco 

de um limão espremido.

5. Com um rolo, abrir metade da massa, 

cobrir o fundo da forma e levar ao forno 

por 10 minutos. Tempo de preparo: 90 

minutos 189



Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Retirar do forno, colocar as maçãs 
picadas e cobrir com o restante da 
massa e levar ao forno novamente por 
30 minutos.

8. Retirar e servir.
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Constituição Nutricional:
AÇÚCAR 
Quantidade por 100g: 
-Energia: 387 calorias
-Gorduras totais: 0g
-Proteínas: 0g
-Carboidratos: 100g
-Potássio: 2mg
-Sódio: 1mg
Predomínio de carboidratos

LIMÃO
Quantidade por 100g
-Energia: 14 calorias
-Proteína: 0,3 g
-Gordura: 0,1 g
-Carboidratos: 11 g
-Fibra Alimentar: 2,8 g
-Açúcar: 1,7 g
+Vitamina C: 34,5 mg
Cálcio: 10 mg
Magnésio: 9mg
Fósforo: 11mg
Potássio: 120 mg

MAÇÃ
Quantidade por 100g
-Energia: 52 calorias
-Carboidratos: 14 g
-Fibra Alimentar: 2,4 g
-Açúcar: 10 g
-Gorduras totais: 0,2g
-Proteínas: 0,3 g
+Potássio: 107 mg
Sódio: 1 mg
Vitamina C: 4,6 mg
Cálcio: 6 mg
Magnésio: 5 mg
Vitamina A: 54 IU,
Ferro: 0,1 mg
Predomínio de carboidratos

Amido de milho 
Quantidade por 100g:
-Energia: 381 calorias
-Gorduras Totais: 0,1
g
-Carboidratos: 91 g
-Fibra Alimentar: 0,9 g   
-Açúcar: 0 g
-Proteínas: 0,3 g
+Sódio: 9 mg,
Potássio: 3 mg,
Cálcio: 2 mg,
Magnésio: 3 mg,
Ferro: 0,5 mg
Predomínio de
carboidratos
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MARGARINA
Em uma porção de 100 gramas
possui 717 calorias com:
-81g de gorduras totais
-15g de gorduras saturadas
-24g de gorduras poliinsaturadas
-39g de gorduras
monoinsaturadas
-15g de gorduras trans
-0,7g de carboidratos
-0,2g de proteína
+ potássio (18mg)
-sódio (2mg)
Pode-se afirmar que a margarina
é predominantemente composta
por lipídios.

MANTEIGA
Em uma porção de 100 gramas, possui 717 calorias com:
-81g de gorduras totais
-51g de gorduras saturadas
-3g de gorduras poliinsatudaras
-21g de gorduras monoinsaturadas
-3,3g de gorduras trans
-0,1g de carboidratos (totalmente composto por açúcar)
-0,9g de proteína (com presença de diversas vitaminas:
A, D, C e minerais: ferro e magnésio + potássio (24mg) e
sódio(11mg)
Pode-se afirmar que a manteiga é predominantemente
composta por lipídios.
Curiosidade : as diferenças entre manteiga e margarina
são, primeiramente, a manteiga é de origem animal,
enquanto a margarina é de origem vegetal através da
hidrogenação de óleos vegetais.
Ademais, a manteiga é rica em colesterol (215mg) e
gorduras saturadas, ao contrário da margarina.

FERMENTO
Quantidade por 100 
gramas, possui 150 
calorias com:
-Gorduras totais:
1,9g
-Carboidratos 18g
-Proteínas: 8 g
+Sódio 30 mg,
Potássio 601 mg
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SAL
Em uma porção de 1 grama possui:
-390mg de sódio
-25mcg de iodo
-80mcg de potássio
-Curiosidade: o iodo é adicionado no sal
de cozinha pois a deficiência desse
elemento no corpo humano contribui para
o desenvolvimento de diversas doenças
como o bócio e até ao mau
desenvolvimento do feto durante a
gestação.
Obs: sódio e potássio são essenciais ao
organismo humano. O sódio é
responsável pela contração muscular,
condução de impulsos nervosos e facilita
a penetração de aminoácidos e açúcares.
Já o potássio é importante para a síntese
de proteína e respiração. Isso só é
possível por meio da bomba sódio-
potássio que regula a grande quantidade
de sódio no meio extracelular e o potássio
no meio intracelular.

FARINHA DE TRIGO
Em uma porção de 100g, 
possui 364 calorias com:
-0,2g de gorduras totais
-0,4g de gorduras
poliinsaturadas
-0,1g de gorduras
monoinsaturadas
-76g de carboidratos (2,7 de
fibra alimentar e 0,3 de açúcar)
-10g de proteína (predomina o
cálcio, ferro e magnésio)
Pode-se afirmar que a farinha
de trigo é predominantemente
composta por carboidratos

LEITE (1% de gordura) 
Em uma porção de 100 gramais, 
possui 42 calorias com: 
-1g de gorduras totais
-0,6g de gorduras saturadas
-0g de gorduras poliinsaturadas
-0,3g de gorduras
monoinsaturadas
-5g de carboidratos (totalmente
compostos por açúcar-> lactose)
-3,4g de proteína
+ sódio (44mg)
Potassio (150mg)
Pode-se afirmar que o leite é
predominantemente composto
por carboidratos
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Bolo de Chocolate 
com Coco

O bolo de chocolate com coco é uma receita fácil e prática de se fazer, além 
de versátil, já que pode ser servida após as refeições principais, almoço e 
jantar, como uma deliciosa sobremesa, ou pela tarde como um bom lanche.

Carlo 08, Francesco 15, Gabriel 16, Pedro Augusto 38, Pedro 39

3D
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 6 Ovos

❑ 6 Colheres de sopa de açúcar

❑ 6 colheres de sopa de Nescau

❑ 100g de manteiga derretida

❑ 100g coco ralado socôco

❑ 1 colher de sopa fermento

Ingredientes:
MASSA:
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Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 lata de leite condensado

❑ ½ xícara de água

❑ 6 colheres de sopa de Nescau

❑ 1 colher de sopa de manteiga

COBERTURA:
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Etapas:

1. Junte todos os ingredientes em um 
liquidificador/batedeira.

2. Bater até fique uma mistura homogênea.

3. Unte uma forma com manteiga/óleo.

4. Despeje uniformemente a massa pela 
forma.

5. Preaqueça o forno a 280 graus por 10 
minutos.

6. Coloque o forno em 180 graus e a 
forma com a massa dentro.

7. Asse por aproximadamente 30 minutos 
ou ao furar o bolo com um garfo, este 
saia limpo. Tempo de preparo: 90 min

MASSA
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

1. Acenda o fogão em fogo médio.

2. Coloque todos os ingredientes da 

cobertura dentro de uma panela e 

coloque-a no fogo.

3. Mexa bem.

4. Deixe ferver até o ponto de calda.

5. Despeje a cobertura sobre o bolo de 

forma uniforme.

COBERTURA
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Constituição Nutricional:

• LIPÍDIOS- Manteiga e Coco

• CARBOIDRATOS- Açúcar, Nescau e Leite condensado

• PROTEÍNAS- Ovo
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Simples, fácil e ótima no friozinho!

Adriana Furukawa, Beatriz 
Maria, Julia Fiore, Sofia Lee

3D

Cookies de chocolate
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 220 g de manteiga sem sal

❑ 200 g de açúcar mascavo

❑ 100 g de açúcar demerara

❑ 100 g de ovos

❑ 40 ml de café expresso

❑ 30 g de amido de milho

❑ 6 g de fermento em pó

❑ 400 g de farinha de trigo

❑ 350 g de chocolate em gotas

Ingredientes:
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Etapas:
1. Em um bowl misture a manteiga em 

temperatura ambiente, o açúcar 
mascavo e o açúcar demerara.

2. Quando estiver bem misturada, 
adicione os ovos batidos aos poucos.

3. Acrescente o café e misture.

4. Peneire todos os ingredientes secos 
sobre a mistura, exceto as gotas de 
chocolate.

5. Misture até toda a farinha incorporar.

6. Acrescente as gotas de chocolate até 
estarem bem distribuídas na massa.

Tempo de preparo: 1 hora202



Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Leve a massa para geladeira.

8. Porcione os cookies em 20 g em uma

forma rasa e leve ao congelador.

9. Quando estiverem congelados,

aqueça o forno a 210°.

10.Asse os cookies por

aproximadamente 6 minutos.
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Constituição Nutricional:
CONSTITUIÇÃO 
/INGREDIENTES

Carboidratos Lipídios Proteínas Sais/Vitaminas

Manteiga X 
(Gorduras boas)

X
(-A principalmente)

Açúcares X

Ovos X X

Amido de milho X

Farinha de trigo X

Chocolate X
(principalmente)

X

Café X
(potássio!)

Fermento X
(principalmente)

X

OBS: Está marcado com “X” apenas as quantidades qualitativas predominantes no alimento, isto é, 
apesar de o ovo possuir diversas vitaminas, as quantidades de lipídios e proteínas sobressaem.
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Mousse de Maracujá

Receita boa para se comer após o almoço 
como sobremesa: deliciosa e bem docinha

Francesco(14), Jawad(21), Leonardo(26), 
Matheus(34), Rafael(40)

3D
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❑ Polpa de 4 maracujás

❑ 1 lata de creme de leite(300g)

❑ 1 caixa de leite condensado(395g)

❑ Suco de 2 limões

Ingredientes:
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.

Etapas:
1. Bater no liquidificador a polpa 

(pouco tempo) para separar as 
sementes;

2. Passar na peneira para separar o 
suco e as sementes;

3. Bater no liquidificador todos os 
outros ingredientes e o suco;

4. Retirar e colocar em alguma forma 
ou pote;

5. Colocar na geladeira para melhor 
degustação.

Obs: sementes para decoração

Tempo de preparo: <10min
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Constituição Nutricional:
Carboidratos provenientes do leite condensado (açúcar), do limão 
(frutose) e do maracujá (açúcar);

Proteínas em pequenas quantidades, vindas do leite condensado;

Lipídios provenientes do leite condensado e do creme de leite;

Diversas vitaminas e sais minerais vindas do maracujá e do limão. 
Dentre elas, vitaminas do complexo A e B (maracujá) e do 
complexo C (limão). Os sais também estão muito presentes, 
como cálcio, ferro e fósforo, provenientes tanto do leite 
condensado, quanto das frutas.
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Palha Italiana

Receita boa para qualquer ocasião, seja ela uma festa, uma reunião 
de amigos ou até para fazer em casa para a família. Costuma 
agradar todos os tipos de paladares, seja ele de crianças ou adultos.

Luiza Nosek (30), Mariana Bicudo (32), 
Sophia Bermal (44), Sophia Amaral (45)

3D
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❑ 790g de leite condensado (2 latas)

❑ 30g de chocolate ao leite em pó (3 

colheres de sopa)

❑ 140g de biscoito doce de maisena (2/3 

pacote)

❑ 20g de manteiga (sem sal)

❑ 120 gramas de chocolate meio amargo

❑ 100g de açúcar de confeiteiro (quantidade 

opcional e variável/para polvilhar)

Ingredientes:
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Etapas:
1. Antes de começar a colocar os

ingredientes na panela, quebre as

bolachas em 3 partes cada e reserve,

bem como o chocolate e reserve em um

recipiente.

2. Em uma panela com fogo médio, misture

todo o leite condensado, a manteiga, e o

chocolate em pó.

3. Assim que a mistura atingir consistência

de brigadeiro (quando é possível ver o

fundo da panela ao mexer/imagem ao

lado), desligue o fogo.
Tempo de preparo: 30 min
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Etapas:

Tempo de espera : 120min

4. Com o fogo desligado, adicione à panela as 

bolachas e o chocolate. E misture com cuidado

5. Em uma superfície lisa (mármore, por 

exemplo), unte com manteiga.

6. Despeje a mistura na superfície e, com a 

ajuda de uma espátula, faça com ela o 

formato de uma tábua (como na imagem).

7. Após o tempo de espera (indicado ao lado), 

corte em cubos a palha e polvilhe os pedaços 

com o açúcar de confeiteiro.
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Constituição Nutricional:

❑ Presença de proteínas, provenientes do leite condensado.

❑ Presença de carboidratos, provenientes da bolacha maisena

(amido); da manteiga e dos chocolates em pó e em barra

(lactose);  do açúcar (sacarose);

❑ Presença de lipídeos, provenientes da manteiga, do leite

condensado, do açúcar, dos chocolates em pó e em barra.

❑ Presença de vitaminas e sais minerais provenientes do leite

condensado, principalmente. Isso ocorre, pois o leite, um dos

ingredientes do leite condensado, possui muitos sais minerais,

com destaque para os sais de potássio.
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Macarrão à carbonara

Receita boa para fornecer energia além da sensação 
de saciedade prolongada, devido à digestão mais 
demorada do macarrão.

Guilherme Barela, João Pedro Aleixo, Leonardo Cedro, 
Lorenzo Salzano, Paulo Graff

3D
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❑ 500g de macarrão (de sua preferência)

❑ 300g de bacon

❑ 600g de creme de leite

❑ 2 gemas de ovo

❑ 300g de queijo parmesão

❑ 1 dente de alho (para dar sabor ao bacon)

❑ 1 litro de agua

❑ Sal a gosto

Ingredientes:
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Etapas:

1. Aquecer a água em fogo médio com um pouco de sal.

2. Picar o bacon em pequenos cubos.

3. Após picado, grelhe o bacon e o alho em uma 
frigideira até ficar dourado e então separe.

4. Com a água fervendo coloque o macarrão e deixe 
cozinhar por 9 minutos.

5. Em uma vasilha, misture o creme de leite e os ovos 
até ficar homogêneo.

6. Em uma vasilha, misturar o macarrão, bacon, molho e 
queijo parmesão.

Tempo de preparo: 20 min
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Constituição Nutricional:

• Presença de carboidratos provenientes do macarrão, ovo, queijo

parmesão e do alho

• Presença de proteínas provenientes do macarrão, bacon, ovo, queijo

parmesão e do alho

• Presença de lipídios provenientes do bacon, creme de leite, ovo e do

queijo parmesão

• Presença de sais minerais provenientes do macarrão, bacon creme de

leite, ovo, queijo parmesão e do sal

• Presença de vitaminas provenientes do bacon, creme de leite, ovo,

queijo parmesão e do  alho
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Brownie de Chocolate
Receita boa para o lanche da tarde.

A receita rende aproximadamente 10 porções, 
perfeita para um lanche entre os amigos. ☺

Flora Menegatto 13
Mariana Marcomini 33

3D

218



❑ 2 xícaras de achocolatado em pó;

❑ 1 xícara de açúcar;

❑ 1 xícara de farinha de trigo;

❑ 200g de manteiga (derretida);

❑ 4 ovos;

❑ 1 pitada de sal.

Ingredientes:
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Etapas:
1. Em uma tigela junte e misture os 

ovos e o açúcar;

2. Em seguida adicione a manteiga 
derretida, o chocolate em pó e uma 
pitada de sal;

3. Misture tudo e então adicione, aos 
poucos, a farinha de trigo;

4. Mexa bem até se obter uma massa 
homogênea;

5. Unte uma forma com manteiga e 
cacau em pó;

Tempo de preparo: 40 min
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Etapas:

7. Com a forma já untada, despeje nela a

massa do brownie;

8. Por fim, leve a forma ao forno, já pré

aquecido a 180º, e deixe assar por 35

minutos;

9. Ao retirar a forma, espere esfriar e

então seu brownie estará pronto para

comer.
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Constituição Nutricional:
INGREDIENTES Carboidratos Lipídios Proteína Vitamina/Sais

Chocolate X X

Açúcar X

Farinha de trigo X

Manteiga X X

Ovos X

Sal X Receita boa para fornecer nutrientes e fibras

3D

Caio Hage - 7
Eduarda Pereira - 10

Fernando Bernstein - 12
Helena Paixão - 19

Eggs in Purgatory
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Receita boa para fornecer nutrientes e fibras

3D

Caio Hage - 7
Eduarda Pereira - 10

Fernando Bernstein - 12
Helena Paixão - 19

Eggs in Purgatory
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- 4 ovos
- 400g de tomate cereja
- 1 maço de espinafre ( pode ser

qualquer verde)
- Sal, Pimenta
- Tabasco
- Lemon pepper
- Azeite de oliva
- Manteiga
- 3 dentes de alho
- Um pouco de cebolinha (a gosto)

Ingredientes: 
(3 porções)

Etapas:

Tempo de preparo: 20 min

1. Corte o alho, bem picado, e tire os talos do
espinafre, separando as folhas, depois corte
o talo bem fino. Corte a cebolinha e separe.

2. Em uma frigideira grande que não grude
cubra parte do fundo com azeite e adicione
meia colher de manteiga, tudo em fogo
médio. Quando o azeite esquentar, adicione 
o alho, o talo, sal e pimenta, até diminuir.

3. Coloque todos os tomates cereja na
frigideira e tampe para cozinhar até a pele
começar a resgar sozinha.

4. Enquanto o tomate cozinha, comece a
preparar a salada. Pegue as folhas de
espinafre separadas e rasgue numa tigela,
tempere com azeite, sal, pimenta e se quiser
(fica bom), um pouco de limão siciliano
espremido. Separe.
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Etapas:

Tempo de preparo: 20 min

1. Corte o alho, bem picado, e tire os talos do 
espinafre, separando as folhas, depois corte

o talo bem fino. Corte a cebolinha e separe.

2. Em uma frigideira grande que não grude 
cubra parte do fundo com azeite e adicione 
meia colher de manteiga, tudo em fogo 
médio. Quando o azeite esquentar, adicione
o alho, o talo, sal e pimenta, até diminuir.

3. Coloque todos os tomates cereja na frigideira 
e tampe para cozinhar até a pele começar a 
resgar sozinha.

4. Enquanto o tomate cozinha, comece a 
preparar a salada. Pegue as folhas de 
espinafre separadas e rasgue numa tigela, 
tempere com azeite, sal, pimenta e se quiser 
(fica bom), um pouco de limão siciliano 
espremido. Separe.
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Etapas:
5. Quando a pele do tomate começar a rasgar,

quebre quatro ovos em uma tigela, com
cuidado para não quebrar a gema, e deixe
perto. Pegue uma colher ou espátula e
amasse os tomates cerejas, não deve ter
muita resistência. Tempere com sal,
pimenta, lemon pepper, e tabasco, a gosto,
e coloque a cebolinha.

6. Com cuidado, separe uma área na frigideira
e coloque um ovo. Repita sem juntar os
ovos. Tampe para cozinhar.

7. Quando os ovos começarem a ficar cozidos
em cima, desligue o fogo.

8. Para servir, pegue uma fatia de pão torrada
e a salada que foi feita antes.

Constituição Nutricional:
Informações sobre constituição nutricional.

Presença de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas...

1477 kcal 1928 mg sódio 26,7g de carboidratos 61,6g de
proteína 5,2g de vitamina C
2,5g de vitamina A 237,3g de gordura total

A clara do ovo apresenta grande quantidade de proteínas, enquanto a
gema do ovo é rica em lipídios.
O espinafre apresenta valor nutricional bem diversificado, apresentando
carboidratos, proteínas e fibras.
Os tomates tem valor nutricional baixo, apresentando poucos carboidratos.
O azeite é rico em lipídios, conferindo a ele alto índice calórico.
A manteiga apresenta vitaminas A(em maior quantidade) e C, além do
potássio, fósforo e cálcio (também presentes em outros alimentos, mas
em menor quantidade).
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Constituição Nutricional:
Informações sobre constituição nutricional.

Presença de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas...

1477 kcal 1928 mg sódio 26,7g de carboidratos 61,6g de 
proteína 5,2g de vitamina C
2,5g de vitamina A 237,3g de gordura total

A clara do ovo apresenta grande quantidade de proteínas, enquanto a 
gema do ovo é rica em lipídios.
O espinafre apresenta valor nutricional bem diversificado, apresentando 
carboidratos, proteínas e fibras.
Os tomates tem valor nutricional baixo, apresentando poucos carboidratos.
O azeite é rico em lipídios, conferindo a ele alto índice calórico.
A manteiga apresenta vitaminas A(em maior quantidade) e C, além do 
potássio, fósforo e cálcio (também presentes em outros alimentos, mas 
em menor quantidade).
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Receita boa para esse período de quarentena para 
relembrar os toques de seu restaurante italiano favorito.
Prato rápido, fácil e muito saboroso!

Bruna Maia
Gabriela Borsatti

Julia Maia
3D

Nhoque Dourado
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❑ 500g batatas descascadas
e cortadas

❑ ½ xícara de farinha de trigo

❑ 1 gema de ovo

❑ 1 colher de sopa de manteiga

❑ 1 xícara de água

❑ Ramos de sálvia

❑ Sal

❑ Pimenta do reino

Ingredientes:
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Etapas:
1. Em uma panela, cobrir as batatas lavadas com 

água e levar ao fogo alto. Quando ferver, 
adicionar sal a gosto e diminuir o fogo, 
deixando até as batatas ficarem macias.

2. Espremer as batatas ainda quentes sobre uma 
tigela.

3. Acrescentar ¼ de xícara de farinha e 1 colher 
de sopa de sal e misturar com as mãos.

4. Juntar a gema à massa e continuar 
amassando com as mãos e, se necessário, 
acrescentar mais farinha para não grudar, até 
dar o ponto de enrolar a massa.

5. Fazer rolinhos e cortá-los em vários pequenos 
nhoques.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:
6. Colocar os nhoques em uma panela com água fervente e 

sal a gosto e retirá-los quando começarem a boiar.

7. Levar os nhoques em uma frigideira antiaderente à fogo 
alto, adicionando ½ colher de sopa de manteiga e 
quantos nhoques couberem sem empilhar na panela.

8. Deixar dourar de cada lado por uns 2 minutos e repetir
o processo, adicionando manteiga a cada nova leva.

9. Juntar todos os nhoques em uma frigideira junto com 1 
colher de sopa de manteiga, as folhas de sálvia, o sal e a 
pimenta do reino.

10. Em um prato, adicionar o queijo de cabra ao nhoque já 
pronto e está pronto para servir.
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes da batata (amido),

da farinha (amido) e da manteiga (lactose).

Presença de proteínas provenientes da gema do ovo e do queijo.

Presença de lipídios provenientes da manteiga.

Presença de vitaminas provenientes do queijo, dos ramos de sálvia

e da pimenta do reino.
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Yakisoba

Receita simples e saborosa, tradicional da culinária 
oriental. Agrada todos os gostos, desde crianças a 
adultos, além de ser nutritiva!

André, Mário, Maitê, Pedro 
Cunha e Pedro Mello

3°E
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❑ 300 g de macarrão para yakisoba;

❑ 1 cebola grande picada em pedaços

médios;

❑ 1 colher (sopa) de óleo;

❑ 1/2 maço pequeno de brócolis;

❑ 1/2 maço pequeno de couve-flor;

❑ 50 ml de óleo de gergelim;

❑ 1 colher de sopa de amido de milho;

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑ 6 colheres (sopa) de molho shoyu;

❑ 400 g de tirinhas de carne;

❑ 100 g de shitake;

❑ 1 cenoura cortada em diagonal;

❑ 4 folhas de acelga cortadas em diagonal;

❑ Amendoim a gosto (opcional).
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Etapas:
1. Cozinhe o macarrão em água 

salgada para obter a consistência 
desejada e reserve;

2. Em uma panela grande, coloque o 
óleo e frite a carne;

3. Acrescente a cebola, o brócolis, a 
couve-flor, a cenoura, a acelga, o 
shitake e tempere com shoyu, 
amido de milho e óleo de gergelim;

4. Deixe cozinhar até os legumes 
ficarem cozidos em ponto al dente;

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:

5. Adicione o macarrão, misture e sirva logo
a seguir;

6. Se desejar, sirva com amendoim.
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Constituição Nutricional:

• Valor energético: 880 kcal

• Carboidratos: 150g

• Gorduras: 6g

• Proteínas: 50g

• Sódio: 2,6g

• Fibras alimentícias: 8,8g
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Frolle al Burro con 
Giocce di Cioccolato

Um doce muito saboroso para ser apreciado a qualquer hora do dia, um biscoito 
caseiro, delicioso e genuíno. Aromáticos e perfumados seduzem você a provar à 
primeira vista! Biscoitos de chocolate estão certamente entre os melhores biscoitos 
existentes, os mais apreciados pelas crianças e os melhores para acompanhar o chá 
da tarde ou um café com leite pela manhã. Existem muitos tipos de biscoitos, os de 
massa quebrada são talvez os mais conhecidos e apreciados na Itália.

André, Mário, Maitê, Pedro Cunha e Pedro Mello
3°E
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❑ 500 g de farinha (de preferência a 0.0);

❑ 300 g de manteiga gelada;

❑ 200 g de açúcar;

❑ 3 ovos (1 gema + 2 ovos inteiros);

❑ 250 g de gotas de chocolate;

❑ 1 pitada de bicarbonato de sódio;

❑ 1 colher (rasa) de sobremesa de

fermento químico.

Ingredientes:
(para 40 biscoitos)
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Etapas:
1. Incorpore a farinha e a manteiga

gelada com a ajuda de um mixer;

2. Transfira a mistura para uma vasilha,
adicione o açúcar, os ovos, o fermento
químico e o bicarbonato de sódio.
Trabalhe a mistura rapidamente,
evitando a transferência de calor das
mãos ao máximo;

3. Após a abertura da massa com um
rolo de macarrão, acrescente as gotas
de chocolate e incorpore-as,
delicadamente;

Tempo de preparo: 80 min
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Etapas:
4. Coloque a massa  em uma vasilha, cubra com
filme plástico e deixe o conjunto descansar na
geladeira por pelo menos 30 minutos;

5. Após os 30 minutos de geladeira. Abra a
massa com auxílio de um rolo de macarrão com
uma altura de 4mm.

6. Pré-aqueça o forno a 180°C. Pegue uma
forminha de sua preferência, corte-os e os
coloque em uma assadeira untada e forrada com
papel manteiga. Asse-os por cerca de 30
minutos. Quando eles estiverem bem
douradinhos retire-os e deixe-os esfriarem por 1
minuto;

7. Seus biscoitos estão prontos! Desfrute-os!
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Constituição Nutricional: 
(100 g)

• Valor energético: 2124 kJ/507 kcal

• Lipídios: 24g

• Carboidratos: 65g

• Fibras: 2,5g

• Proteínas: 6,5g

• Sódio: 0,35g
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Crepe de Nutella

Receita fácil e versátil. Pode variar para um café da 
manhã ou até o jantar apenas mudando o recheio!

André, Mário, Maitê, Pedro Cunha e Pedro Mello

3°E
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❑ 1 pitada de sal;

❑ 1 xícara de farinha de trigo;

❑ 1 colher de sopa de azeite de oliva;

❑ 1 xícara de leite;

❑ 1 ovo;

❑ Nutella.

Ingredientes:
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Etapas:

1. Junte todos os ingredientes da massa
em uma tigela grande e misture com
um batedor até formar uma massa
homogênea;

2. Coloque um pouco de azeite em uma
frigideira e, com uma concha, espalhe
a massa do crepe pela frigideira;

3. Deixa a massa na frigideira até que ela
esteja um pouco dourada;

Tempo de preparo: 30 min
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Etapas:

4. Espalhe a Nutella pelo crepe e feche a massa;

5. Pronto! Aproveite o seu Crepe de Nutella!
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Constituição Nutricional:

• Valor energético: 579 kcal

• Carboidratos: 66g

• Gorduras: 29g

• Proteínas: 12g
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FOTO DO PRATO PRONTO

Bolo de Caneca 
De Chocolate

Receita boa para fornecer energia e quando estiver sem tempo.

Integrantes do grupo: Artur 05, Pedro 31, 
Rafael 33, Rodrigo35, Thiago 39

3ºE
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 4 colheres(sopa) de farinha de trigo

❑ 3 colheres(sopa) de achocolatado

❑ 2 colheres(sopa) de óleo

❑ 5 colheres(sopa) de leite

❑ 1/4 colher(chá) de fermento em pó

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Colocar os ingredientes secos(farinha, 

achocolatado e fermento em pó) em 

um pote e mistura.

2. Adicionar os líquidos (óleo e leite) e 

misturar.

3. Colocar em uma caneca.

4. Levar para assar no micro-ondas por 

1:30 min.

Tempo de preparo: 5 min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do 
achocolatado(sacarose), farinha (amido) e leite(lactose).

Presença de lipídio proveniente do óleo.

Presença de sais minerais proveniente do leite(cálcio).
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Palha italiana

Receita boa para garantir energia para o 
corpo e liberação de endorfina

Eduardo Calmon- n10
Pedro Peres- n32

Samuel Penna- n36
3E
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 2 colheres de sopa de manteiga

❑ 150g de chocolate em pó

❑ 1 lata de leite condensado (395g)

❑ 15 bolachas maizena

❑ 2 colheres de chá de canela

Ingredientes:
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Etapas:
1. Derreter a manteiga em uma panela, 

sem deixar que a manteiga queime.

2. Despejar a lata de leite condensado.

3. Polvilhar a mistura com o chocolate 
em pó.

4. Misturar em fogo baixo até criar 
consistência.

Tempo de preparo: 20 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

6. Amassar as bolachas de maizena e 

misturar na panela.

7. Espere esfriar e está pronto para comer!!

=)

** A 4ª etapa é muito importante para que 
o brigadeiro não queime e a receita vá por 
água a baixo.
 

256



Constituição Nutricional:

Possui carboidratos presentes na bolacha (amido), no 
chocolate/açúcar (sacarose), na manteiga (lactose) e no leite 
condensado (também lactose)

Possui proteínas provenientes do leite condensado, da bolacha 
e do chocolate (porém em quantidades muito pequenas)

Possui gorduras (lipídeos) da manteiga e do leite condensado

Há presença de sódio em todos os ingredientes menos o 
chocolate e a canela
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FOTO DO PRATO PRONTO

3E

Julia Giraudon 15, Lais Lucci 17, Laura Nosek 
18, Maria Fernanda De Nadai 41

Receita boa para garantir uma refeição saudável e 
muito nutritiva. Sem contar seu delicioso sabor!

Escondidinho 
de carne
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 500g de carne moída

❑ 4 batatas
❑ Sal
❑ Azeite

❑ Manteiga
❑ Meia cebola
❑ Erva Fina

❑ Cebolinha
❑ Azeitona
❑ Queijo mozzarela fatiado

❑ Queijo ralado

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Tempo de preparo: 40 min

Etapas:
1. Ferver as batatas.

2. Colocar meia cebola picada em uma 
panela.

3. Colocar a carne moída na panela 
com a cebola e ligar o fogo baixo.

4. Adicionar o cominho, cebolinha e 
erva fina a gosto.

5. Cozinhar a carne e adicionar 
azeitona a gosto.

6. Tirar a casca da batata e adicionar 
sal e azeite a gosto e duas colheres 
de sopa de manteiga.
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Amassar as batatas e colocar metade 

em um recipiente.

8. Adicionar a carne sobre a batata.

9. Colocar queijo mozzarela a gosto em 

cima da carne.

10.Colocar o resto da batata em cima do 

queijo.

11.Adicionar queijo ralado em cima da 

última camada de batata.

12.Gratinar no forno por 10 minutos.
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Constituição Nutricional:

Carne moída: proteína

Batata: carboidrato

Queijo mozzarela e ralado: lipídeo

Manteiga: lipídeo

Azeite: lipídeo

Cebola: hortaliça com vitaminas A, B e C
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Bolo de Laranja

Receita boa para dar energia, além 
de ser um ótimo antioxidante!

Lívia Cereser nº19; 
Camilla Molteni nº9; 
Heloísa Bosak nº13; 

Maria Eduarda Baroudi nº27
3ºE

263



❑ 3 ovos

❑ 330 gramas de farinha de trigo

❑ 200 gramas de açúcar

❑ 250ml de suco de laranja

❑ 2 colheres de sopa de margarina

❑ 1 colher de sopa de fermento

❑ 200 gramas de açúcar

❑ 120ml de suco de laranja

Ingredientes 
Massa:

Calda:
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Etapas:

1. Bata os ovos com o açúcar e a 

margarina.

2. Coloque a farinha e o suco de 

laranja e bata bem.

3. Por último coloque o fermento.

4. Leve ao forno médio, pré–aquecido, 

por aproximadamente 35 minutos.

Tempo de preparo: 45 min

Massa:
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Etapas:

7. Leve a mistura de suco de laranja e 

açúcar ao fogo e deixe ferver até 

engrossar um pouco.

8. Coloque por cima do bolo pronto 

ainda quente.

Calda:
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Constituição Nutricional:

Vitaminas, sais minerais e antioxidantes provenientes da 
laranja, com destaque para a vitamina C, sais de cálcio e fósforo 
e o antioxidante betacaroteno.

Carboidratos provenientes da farinha de trigo (amido), do 
açúcar (sacarose), da margarina (lactose) e da laranja (frutose).

Proteínas provenientes do ovo.

Lípidios provenientes do óleo (triglicerídeos).
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Pão Italiano

Receita boa para fornecer energia no café da 
manhã e/ou antes de atividades físicas!

Alessandro Smeraldi, Andre Gandur, 
Bruno Skujis, Caio Uehara, Tarik Auada

3E
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 300 g de Farinha de trigo

❑ 100 g de farinha integral

❑ 8 g de sal

❑ 1 g de fermento biológico

❑ 375 mL de água

Ingredientes:

269



FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Misturar todos ingredientes até 

incorporar bem a água.

2. Deixar em repouso durante 12 horas 

para fermentação.

3. Após 12 horas, polvilhar uma 

bancada e sovar levemente a massa.

4. Bolear e colocar dentro de uma 

panela de ferro tampada pré-

aquecida em forno a 250 °C.

Tempo de preparo: 13 horas
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

5. Após 30 minutos de forno, destampar e 

esperar dourar.

6. Deixar esfriar em uma grade.
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Constituição Nutricional:

• Presença de carboidratos provenientes da farinha branca de 
trigo(amido), farinha integral de trigo (amido), fermento 
biológico(leveduras).

• Presença de proteínas provenientes da farinha de trigo integral, da 
farinha branca de trigo e do fermento biológico.

• Presença de lipídios provenientes da farinha branca de trigo, 
fermento biológico e farinha integral de trigo.

• Presença de vitaminas e sais minerais provenientes da água, do sal 
(sódio e iodo) , da farinha integral de trigo (vitamina B, magnésio, 
selênio e zinco), fermento biológico (sódio),farinha de trigo(vitamina 
B, zinco e potássio).
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Sopa de cebola 

Receita boa para o almoço, tendo em vista sua 
variedade nutritiva, mas também ótima para o 
jantar, pois é um prato leve e quentinho!

Bruna Pereira, Kemilly Banhos, 
Luísa Heilmann, Maria Amélia Levy

3E
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(Para o caldo)

❑ 2 mandioquinhas cortadas

❑ Τ1 8 de pimentão cortado

❑ 1 cenoura ralada

❑ 1 tomate cortado

❑ 4 dentes de alho picados

❑ 4 colheres de sopa de azeite

❑ 1,25L de água

❑ ½ colher de sopa de sal

❑ 1 pedaço de gengibre (cubo de 2cm)

Ingredientes:
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Ingredientes:

(Para a cebola)

❑ 3 cebolas cortadas em rodelas

❑ 15 colheres de sopa de azeite

❑ Τ1 2 colher de sobremesa de açúcar refinado

❑ 2 colheres de sopa de farinha de trigo

❑ Τ1 2 xícara de água

❑ Sal, pimenta-do-reino, coentro e cebolinha
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
(Para o caldo)

1. Dourar o alho numa panela de
pressão com azeite em fogo alto;

2. Adicionar a colher de sal, o litro de
água e os outros ingredientes
cortados, exceto a cebola;

3. Deixar sob pressão em fogo alto e
desligar 10min depois de começar a
ferver (chiar);

4. Bater o caldo e o gengibre no
liquidificador até ficar homogêneo.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:

(Para a cebola)

5. Refogar as cebolas com o azeite numa

panela funda por cerca de 10 minutos até

que elas dourem, quase queimando;

6. Diluir a farinha de trigo na água;

7. Adicionar o açúcar, a farinha diluída na

água e o caldo.
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos provenientes da mandioquinha, do 
gengibre, da farinha (amido), e do açúcar (sacarose).
Presença de proteínas provenientes do tomate, do pimentão, 
da cebola e do alho
Presença de lipídeos provenientes do azeite.
Presença de vitaminas e sais minerais provenientes da 
mandioquinha, do pimentão, da cenoura, do tomate, do alho, do 
gengibre, do sal de cozinha, da cebola, da pimenta-do-reino, do 
coentro e da cebolinha. Nosso ingrediente principal, a cebola, é rico 
em vitaminas, destaque para a vitamina C e sais minerais como 
magnésio, potássio, fósforo e cálcio.
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Bolo de Maracujá 

Receita boa para fornecer energia, se deliciar em 
cada mordida e para marcar momentos especiais.

Anna Maria Alouche, Helena Simões, 
Luiza Martinoli e Tatiana Smaletz

3ºE
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❑ 3 ovos

❑ 1 e 1/2 xícaras de açúcar (270g)

❑ 3/4 xícara de suco de maracujá

natural (180 mL)

❑ 1/2 xícara de óleo (120 mL)

❑ 1 e 1/2  xícaras de farinha de trigo

(180g)

❑ 1 colher (sopa) de fermento em pó

Ingredientes para o 
bolo:
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Ingredientes para a 
calda:
❑ 1 lata de leite condensado

❑ 1/4 xícara (60ml) de suco de maracujá natural
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Etapas:
1. Pré-aqueça o forno a 200 ºC

2. Unte uma forma de sua preferência.

3. Bata 5 maracujás no liquidificador e, 
peneirando o líquido, para que as 
sementes trituradas se separem do resto, 
reserve-o em outro recipiente.

4. Em um liquidificador, bata os ovos e o 
açúcar. Com a mistura homogênea, 
acrescente o óleo, suco de maracujá
(aquele batido no liquidificador) e a 
farinha. Bater tudo até estar homogêneo.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:
5. Por fim adicione o fermento e misture com 

uma colher.

6. Levar ao forno pré-aquecido a 200 °Cpor 
cerca de 45 minutos. Para ter certeza de que 
está pronto, quando o bolo estiver dourado 
em cima faça o teste do palito. Se
o palito sair limpo, está pronto.

7. Dica: espere o bolo esfriar por uns 30 minutos 
depois de sair do forno pra poder desenformar 
e ai coloque a calda por cima.

8. Para a calda, bata na batedeira ou no 
liquidificador o leite condensado e o suco de 
maracujá. A mistura deve ficar com aspecto 
cremoso. Leve para o  congelador por 15 
minutos só pra firmar mais um pouco.
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos adquiridos no maracujá (frutose), 
na farinha de trigo (amido), no açúcar (sacarose), no leite 
condensado (lactose).

Presença de lipídios provenientes da gema do ovo e, 
principalmente, do óleo.

Presença de  proteínas derivada da clara do ovo (albumina).

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes do 
maracujá, dando ênfase às vitaminas A e C, e aos sais 
minerais ferro e fósforo,
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Misto Quente

Receita boa para começar o dia com energia, devido a alta taxa de carboidrato
que serve como principal fonte de energia do corpo, impede que as proteínas
sejam utilizadas para a produção de energia, mantendo-se em sua função de
construção de tecidos. Além de ter um valor considerável de proteína responsável
pelo transporte de oxigênio (hemoglobina) e na proteção do corpo contra
organismos patogênicos (anticorpos).

Integrantes do grupo: João Paulo 14, Lucas Pimentel 21, 
Luís Eduardo Lopes 22, Rodrigo Brizack 34, Victor Gordon 40.

3E
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 unidade pão francês(50 gramas)

❑ 4 fatias de presunto(80 gramas)

❑ 3 fatias de queijo prato(45 gramas)

Ingredientes:
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Etapas:
1. Com uma faca, corte o pão ao meio.

2. Numa grelha, deixe o pão francês até que se 
adquira uma coloração dourada no miolo.

3. Coloque também o presunto, virando-o 
periodicamente até que ambos os lados estejam 
grelhados.

4. Ao retirar o presunto, o coloque em um prato 
para logo depois preparar o queijo.

5. Separe as fatias de queijo prato e as deixe na 
grelha, até que fiquem semiderretidas.

6. Retire o queijo da grelha antes que derreta 
completamente e o acrescente sobre o presunto.

7. Em seguida, dobre as fatias de presunto ao meio, 
sobre o queijo, de modo que os ingredientes 
possam caber no pão francês.

8. Para finalizar,  adicione o misto de queijo e 
presunto ao pão e corte-o ao meio.

Tempo de preparo: 5 min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do pão francês (amido).

Presença de proteínas provenientes do presunto.

Presença de lipídios provenientes do queijo prato.
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BROWNIE DE CHOCOLATE

COM MIX DE FARINHAS E CASTANHA-DE-CAJU

Gabriela Bianchini – 11
Louise Portella – 20

Gabriella Vaz - 42

3E
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

 200g de açúcar demerara

 200mL de leite de coco

 150g de farinha de aveia

 120g de chocolate em gotas meio 
amargo

 50g de farinha de amendoim

 30g de castanha-de-caju

 20g de cacau em pó 100%

 1 unidade de papel manteiga

Ingredientes:
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Etapas:
1. Inicie pré-aquecendo o forno a 180 graus Celsius.

2. Com o auxílio de uma faca, pique as castanhas de 
caju grosseiramente, em pedaços de cerca de 
0,5cm a 1cm. Separe em dois recipientes com 20g 
e 10g.

3. Separe as gotas de chocolate em 90g e 30g.

4. Em uma porcelana, despeje 90g das gotas de 
chocolate meio amargo (reserve os outros 30g).

5. Em seguida, leve ao micro-ondas em potência 
média as gotas de chocolate por cerca de 1 
minuto. Caso não derreta, repita o processo. Por 
fim, misture o chocolate até estar totalmente 
derretido. (Obs: Caso deseje, pode ser realizado o 
derretimento em banho-maria).

6. Em uma tigela media, junte o açúcar demerara e
o cacau em pó. Misture com o auxílio de uma 
colher ou fouet.

Tempo de preparo: XX min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Em seguida, derrame aos poucos o chocolate

derretido e o leite de coco na tigela junto aos

ingredientes secos (açúcar + cacau). Misture com a

ajuda de uma espátula.

8. Por último, incorpore as farinhas de aveia e

amendoim, misturando bem com a espátula.

Adicione também os 30g de gotas de chocolate que

não foram derretidas e 20g das castanhas-de-caju.

9. Misture tudo até obter uma consistência homogênea.

Dica: Não misture muito!

10. Coloque o papel manteiga no fundo de uma

assadeira pequena (aproximadamente 25cmX15cm).

Ajuste as laterais.
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

11. Despeje a massa do brownie e acerte com

uma espátula.

12. Por fim, salpique as 10g de castanha-de-caju

reservadas.

13. Leve ao forno por cerca de 30 a 35 minutos.

14. Após retirar do forno, espere os brownies

esfriarem antes de cortá-los.
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Constituição Nutricional:
• Açúcar demerara

• 5g – valor energético: 20kcal
(total-receita: 800kcal)

• Carboidratos (5g)

• Cacau em pó

• 20g - valor energético: 55kcal
(total-receita: 55kcal)

• Carboidratos (3,8g)
• Proteínas (4,6g)
• Lipídeos (2,2g)
• Fibras (7g)c

• Leite de coco

• 15mL – valor energético:
38kcal (total-receita: 506kcal)

• Lipídeos

• Castanha-de-caju

• 15g – valor energético: 86kcal
(total-receita: 172kcal)

• Carboidratos (4g)
• Proteínas (3g)
• Lipídeos (7g)
• Fibras (1g)

• Chocolate meio amargo

• 25g – valor energético: 133kcal
(total-receita: 638,4kcal)

• Carboidratos (14g)
• Proteínas (1g)
• Lipídeos (8g)
• Fibras (1,6g)

• Farinha de amendoim

• 15g – valor energético: 89kcal
(total-receita: 296,6kcal)

• Carboidratos (2,5g)
• Proteínas (4,1g)
• Lipídeos (7,7g)
• Fibras (1g)

• Farinha de aveia

• 30g – valor energético:
103kcal (total-receita:
515kcal)

• Carboidratos (16g)
• Proteínas (5g)
• Lipídeos (2,1g)
• Fibras (3g)
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Tater Tots

Receita boa para um almoço de família!

Anna Thereza n03, Beatriz Baek n06, Fernanda Bang n13, 
Gabrielle Lu Fan n20 e Luana Schaefer n27 

3F
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Ingredientes:

296

❑ 4 batatas inglesas

❑ ½ de caneca de queijo parmesão ralado

❑ 2 colheres de sobremesa de amido de milho

❑ 2 colheres de sobremesa de maionese

❑ ½ colher de chá de ervas secas

❑ Sal a gosto

❑ Óleo vegetal/girassol para fritar



Etapas:
1. Descascar as batatas.

2. Ralar as batatas.

3. Coloque as batatas raladas para

ferver até que elas fiquem macias

mas ainda firmes.

4. Depois de ferver, coloque todos os

ingredientes em uma tigela e

misture-os até ficarem homogêneos.

5. Espere esfriar e molde as batatas em

forma de bolinhas.

6. E por último, frite as bolinhas.
Tempo de preparo: 10 min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes das batatas inglesas 

(amido), da maizena (amido) e das ervas secas (orégano).

Presença de proteínas provenientes do queijo parmesão ralado. 

Presença de lipídios provenientes da maionese e do óleo 

vegetal/girassol. 

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes do sal (Cisne). 

A composição é: 16% de Sódio e 19% de Iodo, além de conterem 

Iodato de Potássio, Ferrocianeto de Sódio e Dióxido de Silício.
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FOTO DO PRATO PRONTO

Receita boa para sobremesa depois de uma refeição, ou um lanche 
enquanto estuda, assiste um filme, etc.
Muito gostosa e boa para ser feita em família, por ser simples de fazer.

3F

Maria Cecília (30), Bruna Dias (08 ), 
Ana Beatriz ( 02), Natalia (34 )

Brownie de chocolate
com nozes
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 100 gramas de margarina

❑ 3 ovos

❑ 100 gramas de nozes picadas

❑ 1 xícara de farinha de trigo

❑ 1 xícara de açúcar

❑ 1 colher de chá de fermento

❑ ½ xícara de chocolate em pó

Ingredientes:
Para a massa:
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Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 lata de creme de leite

❑ 4 colheres de sopa de chocolate em pó

❑ 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

(ou açúcar normal)

❑ 1 colher de sobremesa de margarina

Para cobertura:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
1. Em uma batedeira, bata bem os ovos, o 

açúcar e a margarina.

2. Junte o chocolate em pó com a farinha e 
o fermento em um mesmo recipiente, 
peneire todos juntos.

3. Acrescente as nozes aos pós peneirado.

4. Misture o conteúdo na batedeira com o 
conteúdo que foi peneirado (e as nozes).

5. Despeje todo o conteúdo em uma 
assadeira untada e leve para assar por 
aproximadamente 20 minutos.

Tempo de preparo: 30 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Coloque todos os ingredientes em 
uma panela.

8. Leve ao fogão em temperatura média 
e mexa até ferver.

9. Despeje a cobertura sobre o brownie 
ainda quente.
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Constituição Nutricional:
Quantidade por porção de 25 gramas:

Nutriente Quantidade

Carboidratos 10,63g

Proteínas 1,88g

Gorduras totais 6,25g

Sódio 21,88mg 

Calorias (valor energéticos): 106,25 kcal
Não contem fibras alimentares.
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Pão caseiro

Receita boa para se deliciar em família como aperitivo ou como 
guarnição a massas e sopas. Ótimo para lanches e combina com 
qualquer acompanhamento, seja geleia, requeijão ou manteiga.

Daniel Navarini 10, Gabriel Pezati 17, Mateus Gurza 32, 
Pedro Hack 35, Viktor Somogyi 45

3F
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❑360 g (3 xícaras) de farinha de trigo;

❑230 g (1 xícara) de água;

❑4 g (½ sachê) de fermento biológico seco;

❑7 g (½ colher de sopa) de sal;

❑100g (2 colheres) de manteiga.

Ingredientes:
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Etapas:
1. Adicione 360 gramas de farinha de trigo a 

uma tigela grande;

2. Acrescente 7 gramas de sal e 4 gramas de 
fermento biológico a farinha;

3. Misture todos os ingredientes da tigela por 
três minutos;

4. Coloque 2/3 de uma xícara (155 gramas) 
de água na tigela e continue a misturar por 
mais cinco minutos;

5. Ponha a mistura a uma bancada e adicione 
1/3 de uma xícara (75 gramas) de água.

Tempo de preparo: 4 horas
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Etapas:
6. Comece a sovar (amassar com as mãos para fazer 

uma substância ficar lisa e homogênea) a mistura até 
torna-la consistente;

7. Cubra a massa com um pano e a deixe descansar por 
cerca de uma hora até dobrar de tamanho;

8. Modele a massa até ela atingir uma forma cilíndrica;

9. Coloque a massa modelada sobre uma assadeira 
untada com 2 colheres de manteiga e aguarde 30 
minutos para a segunda fermentação;

10. Ligue a assadeira a 250oC com a massa dentro e 
espere 50 minutos.

11. Tire o pão da assadeira e o deixe resfriar por cerca de 
uma hora.
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Constituição Nutricional:
Pães podem apresentar composições nutricionais bastante distintas conforme seus tipos
distintos. Enquanto alguns levam ovos e até leite, outros são compostos apenas por
farinha, fermento e água. Este é exatamente o caso do pão caseiro feito pelo grupo, que se
assemelha à pães do tipo italiano, apresentando pouca diversidade de componentes.
O principal ingrediente de todo pão, porém, é incontestavelmente a farinha. Seja esta de
trigo, de centeio ou até de cevada, as farinhas apresentam como principal ingrediente o
amido, um carboidrato de cadeia longa, portanto um polissacarídeo, que apresenta papel
de destaque nos organismos vegetais como reserva energética. Além do amido, vale
destacar, nas farinhas, a presença de glúten, uma proteína de armazenamento presente
amplamente em cereais e que confere à massa do pão a elasticidade e viscosidade. Fora
estas substâncias que parecem dominar a informação nutricional, vale destacar a presença
de sódio e de íons cloreto que, além de conferir sabor, são importantíssimos para
estabelecer uma massa de consistência mais firme.

A cada 30 gramas de pão (este contêm cerca de 500g):
85 calorias

17 gramas de carboidratos (85%)
3 gramas de proteínas (15%)

200 miligramas de sódio
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Bolo de Cenoura com
Calda de Chocolate

Receita boa para se suprir de vários minerais e vitaminas...

Carolina Martinelli (09), Gabriela Segatti (18)
Gabriela Nahas (19), Lavínia Biselli (26)

3F
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❑ Massa:

❑ ½ xícara (chá) de óleo

❑ 3 cenouras médias raladas

❑ 4 ovos

❑ 2 xícaras (chá) de açúcar

❑ 1 colher (sopa) de fermento em pó

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑ Cobertura:

❑ 1 colher (sopa) de manteiga

❑ 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

❑ 1 xícara (chá) de açúcar

❑ 1 xícara (chá) de leite
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Etapas:
1. Pré-aqueça o forno a 180°C e pegue 

uma forma de 23cm de diâmetro.

2. Adicione a cenoura, os ovos e o óleo 
no liquidificador e bata.

3. Adicione o açúcar e bata de novo por 
5 minutos.

4. Em uma batedeira adicione a 
mistura, a farinha de trigo e bata.

5. Adicione o fermento e misture 
devagar com uma colher.

6. Asse no forno pré-aquecido por 
aproximadamente 30 minutos.

Tempo de preparo: 45 min
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Etapas:

.

7. Para a calda, coloque em uma tigela a 

manteiga, chocolate em pó, o açúcar e o 

leite e depois misture.

8. Leve ao fogo e misture até obter uma 

consistência cremosa.

9. Despeje a calda em cima do bolo.
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Constituição Nutricional:

Presença de lípidios provenientes do óleo e da manteiga

Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), farinha 

de trigo (amido) e chocolate em pó

Presença de vitaminas, principalmente a A, provenientes da cenoura

Presença de proteínas provenientes do leite (lactose) e ovo
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Cookies de chocolate

Excelente para o café da tarde.
3F
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

 -110g de manteiga sem sal

 -110g de açúcar refinado

 -110g de açúcar mascavo

 -1 ovo

 -1 colher de chá de essência/extrato
de baulilha

 -150g de farinha de trigo

 -60g de aveia (opcional)

 --1/2 colher de chá de fermento
químico em pó

 -Uma pitada de sal

 -1 barra de chocolate ao leite

 -1 barra de chocolate branco

Ingredientes:
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Etapas:
1. Em uma batedeira, misture os açúcares mascavo 

e refinado com a manteiga até formar um creme 
bem incorporado.

2. Misture o ovo e baunilha e bata novamente.
3. Adicione o sal, a farinha, aveia e o fermento e 

bata com cuidado.
4. Adicione o sal, a farinha, aveia e o fermento e 

bata com cuidado.
5. Leve a massa ao freezer de 10-15 minutos.
6. Unte formas com papel manteiga e coloque 

pequenas porções de massa nas formas.

*Dica: use como medida de porção uma colher de
sopa. Eles espalham bem na forma.
A mistura também pode ser congelada e dura 
bastante fora da geladeira.
7. Com o forno pré-aquecido a 180 °C, leve os

biscoitos ao forno por 30min.
Obs: Eles estarão um pouco moles quando saírem do 
forno. Vão endurecer conforme esfriam. Tempo de preparo: XX min
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Etapas:
8. Consistência da massa após a mistura 

com os chocolates.

9. Pronta para o freezer.

10. O tamanho dos biscoitos deve ser pelo 

menos a metade do mostrado na foto.
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Constituição Nutricional:

• A manteiga, os chocolates e a gema do ovo, são lipídeos. Os quais são
digeridos quando entram no estômago pela lipase gástrica. Em seguida,
no duodeno, misturam-se com bile, onde recebem a ação das enzimas
lipase entérica e lipase pancreática, terminado sua quebra em moléculas
menores a serem absorvidas pelos intestinos.

• Os açúcares, a farinha de trigo, aveia e os chocolates contém
carboidratos.  Estes começam a ser digeridos na boca com a amilase
salivar e terminam seu processo digestivo no intestino delgado, local
onde acrescenta-se a amilase pancreática que finaliza a quebra dos
açúcares em monossacarídeos.  A aveia apresenta carboidratos os quais o
organismo humano não consegue digerir, como a celulose. Sua principal
função como fibra alimentar é a de ajudar na secreção do bolo fecal.
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Constituição Nutricional:

O ovo e a manteiga, agem como 
emulsificadores, tornado o prato 
mais coeso. 
A essência de baunilha é um 
composto artificial formado por anel 
de benzeno, um éter e um aldeído. 
Pela receita não levar ingredientes 
com quantidades expressivas de 
proteínas, os cookies sofrem baixo 
grau de caramelização. 
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Polenta com molho 
a bolonhesa
Receita boa para fornecimento de 
energia e obtenção de vitaminas A e C! 

Rafael Barbeta, Beatriz Galante, Marina 
Baptista e Isabela Gushiken.

3F
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Ingredientes Polenta:

❑ 500 ml de caldo de legumes

❑ 750 ml de água

❑ 250 g de fubá

❑ 1 colher de sopa de manteiga

Ingredientes:
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Ingredientes:
Ingredientes do molho a bolonhesa:

❑ Uma cebola picada
❑ 2 alhos picados
❑ 1 colher de sopa de óleo de girassol
❑ Meia pimenta dedo de moça picada
❑ 600 g de patinho moído
❑ 1 lata de 390 g de tomate pelado
❑ Sal a gosto
❑ Uma colher de sopa de orégano
❑ Cheiro verde a gosto
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Etapas:
Polenta:

1. Em uma panela, leve a água e o 
caldo de legumes ao fogo e 
acrescente o sal e a manteiga.

2. Quando iniciar a fervura, acrescente
o fubá e mexa sem parar para não 
empelotar.

3. Deixe a polenta cozinhar por 30 
minutos em fogo baixo.

4. Despeje a polenta em um refratário.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:
Molho à bolonhesa:

7. Amasse o alho e o pique. Pique também a cebola
8. Coloque o óleo em uma panela e refogue a cebola 

por 2 minutos
9. Acrescente o alho picadinho e refogue por mais 1 

minuto.
10. Coloque a carne neste refogado, e deixe a fritar 

até a água secar.
11. Acrescente a pimenta, sal, orégano e lata de 

tomate pelado.
12. Deixe cozinhar por 15 minutos.
13. Desligue o fogo da panela e acrescente o cheiro 

verde.
14. Coloque esse molho sobre a polenta.
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do fubá.

Presença de lipídeos provenientes do óleo.

Presença de proteínas provenientes do patinho moído

Presença de vitaminas, sais minerais e fibras provenientes 

do tomate, caldo de legumes, sal e do cheiro verde. Destaque 

para o sódio e para as vitaminas A e C do tomate.
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Bolo de Cenoura com calda

Receita boa para se deliciar e aproveitar um bom café da tarde! 
Um doce maravilhoso para você e sua família!

Gabriel Pinceli 14, Gabriel Enrico 15, Guilherme 
Barbara 21, João Gabriel 25 e Ricardo Amand 40.

3F
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❑ 2 cenouras médias sem casca e em rodelas.

❑ 2 xícaras de açúcar refinado (400g)

❑ 1 xícara de óleo (200ml)

❑ 3 ovos

❑ 2 xícaras de farinha de trigo (250g)

❑ 1 colher de sopa rasa de fermento (7g)

Ingredientes Bolo:
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Ingredientes Calda:

❑ Chocolate meio amargo “dos frades” (200g)

❑ Manteiga (100g)

❑ Lata de leite condensado (1)
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Etapas Bolo:
1. Pré-aqueça o forno a 180 ˚C.

Unte e enfarinhe uma forma com
furo no meio.

2. Coloque em um liquidificador as
cenouras, o açúcar, o óleo e os
ovos. Bata em potencia alta por
aproximadamente 5 minutos.

3. Transfira a mistura para uma
vasilha grande e junte a farinha
peneirada e o fermento.

4. Misture bem.

Tempo de preparo total: 80/90 min
331



Etapas Bolo:

5. Assim que estiver homogêneo
coloque a massa na forma já untada
e leve ao forno por 40 minutos.

6. Espere esfriar antes de desenformar
e derrame a cobertura por cima.

Tempo de preparo total: 80/90 min
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Etapas Calda:
1. Peneire o chocolate em uma vasilha.

2. Derrame o leite condensado em uma 
panela.

3. Derrame o chocolate no leite 
condensado.

4. Aqueça os ingredientes em fogo 
alto, até o chocolate misturar com o 
leite condensado.

5. Coloque a manteiga e misture até o 
chocolate ficar bem derretido.

6. Após a mistura, desligue o fogo e 
deixe esfriar, até o bolo assar.
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Etapas Calda:
7. Com o bolo pronto e calda a ser

despejada, coloque um pouco de leite
(caso queira) para a calda ficar mais mole.

8. Despeje a calda no bolo.
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

• Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), da farinha

(amido), da manteiga (lactose), da cenoura (glicose), do chocolate em

pó (sacarose) e do leite condensado (sacarose).

• Presença de proteínas provenientes da cenoura, do ovo, do chocolate

em pó e do leite condensado.

• Presença de lipídios provenientes do óleo e da manteiga.

• Presença de vitaminas e sais minerais provenientes da cenoura. Entre

os sais minerais, estão a vitamina A, biotina, vitamina K (filoquinona),

potássio e vitamina B6.
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Cookie com gotas 
de chocolate 

Receita boa, fácil e rápida, para comer no café da manhã 
ou no café da tarde, junto com amigos e família!

Isabela Ferro n23 
Rafael Muro n39 

Rodrigo Sereno n41 
Sophia Sintoni n43 

Tainá Hessel n44
3F
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❑ 2 xícaras cheias de farinha de trigo

❑ 1 xícara rasa de margarina

❑ 1 colher de chá de fermento em pó

❑ 1 colher de chá de extrato de baunilha

❑ 2 ovos pequenos

❑ ½ xícara de açúcar mascavo

❑ ½ xícara de açúcar refinado

❑ 1 xicara e ½ de gotas de chocolate

Ingredientes:
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Etapas:

1. Pré aquecer o forno a 180 °C;

2. Pegar todos os ingredientes e colocar em 
uma tigela;

3. Misturar o conteúdo da tigela com uma 
colher ou com as mãos;

4. Colocar na assadeira, o papel manteiga;

5. Para fazer o formato dos cookies, pegue 
a massa com uma colher, e coloque na 
assadeira;

Tempo de preparo: 40 mim 

[aprox. 15 min no forno]339



Etapas:

7. Colocar a assadeira no forno, já

pré aquecido;

8. Assar em fogo médio/alto até os

cookies começarem a dourar.
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Constituição Nutricional:

Carboidratos: farinha (amido), açúcar refinado e o açúcar mascavo 

(sacarose) o fermento químico em pó, baunilha, margarina (lactose)

Proteína: os ovos 

Sais minerais e vitaminas: baunilha, sendo as mais importantes o 

cálcio, magnésio, potássio e sódio. Além das vitaminas, 

tiamina,riboflavina,niacina e vitamina B6

Lipídios: margarina e as gotas de chocolate 
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Macarrão com atum

Receita boa para um almoço ou jantar 
prático mas, ainda assim, muito gostoso. 

Iago Fernandes 22 
Lucca Hayashi 29 
Pedro Donnini 38 

Rodrigo Nonaka 42

3F
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ Spaghetti

❑ Duas latas de atum

❑ Cebolinha

❑ Salsinha

❑ Azeite

Ingredientes:
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Etapas:
1. Ferver água.

2. Picar cebolinha e salsinha.

3. Quando a água estiver fervendo, 

colocar o macarrão.

4. Misturar as duas latas de atum com 

a cebolinha, a salsinha e azeite.

5. Após 10 minutos, retirar o macarrão 

da água fervendo.

6. Misturar o macarrão com o atum 

misturado com salsinha e cebolinha.

Tempo de preparo: 15 min
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Constituição Nutricional:
500g de macarrão (quantidade da caixa usada):
1795 kcal
10g de gorduras totais
354,5g de carboidratos
17,5g de açúcares
15g de fibras
64g de proteínas

240g de atum enlatado (quantidade das duas latas usadas):
324 kcal
68g de proteínas
6,4g  de gorduras totais

*valores da salsinha, cebolinha e azeite são desprezíveis 
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Receita boa para o café da manhã e um lanche da tarde

Cecília Guizzo (07), 
Mariana Diel (31)

3G

Pão caseiro
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❑ 1 tablete de fermento biológico fresco
❑ ¼ de xícara de água morna
❑ ½ xícara de leite morno
❑ ½ xícara de manteiga em temperatura 

ambiente
❑ 3ovos
❑ 1 gema
❑ ¼ de xícara de açúcar
❑ 1 colher (chá) sal
❑ 5 xícaras de farinha de trigo
❑ 1 colher (chá) de sal
❑ 2 gemas batidas

Ingredientes:
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Etapas:
1. Numa tigela média, dissolver o 

fermento na água.

2. Em outra tigela, misturar o leite, a 
manteiga, os ovos, a gema, o açúcar e

o sal, misturar até ficar homogêneo.

3. Transferir a mistura para uma 
superfície polvilhada com farinha e 
amassar por 5min até obter uma 
massa lisa e elástica.

4. Colocar a massa em uma tigela untada 
com manteiga e cobrir por uma hora.

Tempo de preparo: aprox 2h
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Etapas:
5. Pincele a gema por cima 

da massa já descansada e 
a deixe por mais 15min.

6. Aqueça o forno em 
temperatura média e asse 
por 25 min ou até dourar.
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Constituição Nutricional:

Carboidratos: presentes no fermento e na farinha de trigo

Proteínas: presentes nos ovos (claras) e no leite

Lípidios: presentes na manteiga, nos ovos (gemas) e no açúcar

Vitaminas: D e E presentes no ovo (D somente na gema) e 

complexo B no leite

Minerais: presença de cloro e sódio no sal e cálcio no leite
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Bolo de cenoura

Receita boa para fazer um lanchinho da tarde!! 

Carolina 06, Daniel 09, Kalil 25, 
Letícia 28, Natan 33

3G
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❑ 3 cenouras médias raladas.

❑ 4 ovos.

❑ ½ xícara de óleo.

❑ 2 xícaras de açúcar.

❑ 2 ½ xícaras de farinha de trigo.

❑ 1 colher de sopa de fermento em pó.

Ingredientes 
para a massa:

352



Ingredientes 
para a cobertura:
❑ 1 xícara de leite.

❑ 1 xícara de açúcar.

❑ 3 colheres de sopa de achocolatado

(Nescau/Toddy)

❑ 1 colher de sopa de manteiga.
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Etapas para fazer 
a massa:
1. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius.

2. Unte com manteiga e farinha a fôrma retangular de 
40x25 cm.

3. Coloque os ovos, as cenouras e o óleo no liquidificador 
e bata até formar uma mistura homogênea.

4. Acrescente o açúcar aos poucos e bata novamente.

5. Adicione a farinha de trigo e depois misture 
novamente.

6. Acrescente o fermento e misture com uma colher

7. Coloque a massa na assadeira e deixe no forno por 
cerca de 40 minutos.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas para fazer 
a cobertura:

8. Misturar em uma tigela o achocolatado, 

a manteiga, o leite e o açúcar.

9. Despeje a mistura em uma panela em 

fogo médio e misture até que fique uma 

mistura cremosa e homogênea.

10.Coloque a calda no bolo ainda quente.
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes da farinha (amido), do açúcar 

(sacarose), do achocolatado (sacarose) e do leite (lactose). Presença 

de lipídios provenientes do óleo e da manteiga, sendo que ambos 

possuem majoritariamente gorduras saturadas. Presença de 

proteínas provenientes do ovo (albumina) e do leite (caseína, alfa-

lactoalbumina, beta-lactoglobulina).

Presença de vitaminas, fibras e sais minerais provenientes da 

cenoura. Entre as vitaminas na cenoura, estão presentes a A, B2, B3 

e C. Já os sais minerais são fósforo, potássio, cálcio e sódio. No leite, 

também há presença de cálcio.
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Bolo de fubá 
com goiabada

3G

Felipe Lucarelli n14
Gustavo Irii n17

João Manuel n22
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

• 1 xicara de chá de leite (integral)
• ½ xicara de óleo , neste caso foi 

utilizado o de girassol
• 1 xicara de chá de açúcar 
• 1 ovo
• 1 xicara de chá de farinha de trigo
• 1 xicara de chá de fubá 
• 1 colher  de sopa de fermento 

químico 
• Goiabada a gosto, cortada em 

pequenos cubos

Ingredientes:

Preparo da massa: ovo, fubá, 
farinha de trigo, açúcar, e leite.358



Etapas:
 Pré aqueça o forno a 180 C°
 Corte a goiabada em pequenos

triângulos
 No liquidificador ou batedeira, bata o 

leite com o óleo, o ovo e o açúcar e, 
aos poucos, acrescente a farinha
misturada com o fubá e o fermento.

 Despeje os cubos de goiabada na
massa, depois passando esta para o 
bolo

 Asse em temperatura média(180 C° ) 
por cerca de 40 minutos
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Constituição Nutricional:

• O bolo possui basicamente carboidratos,
que estão presente majoritariamente na
açúcar, farinha de trigo, fubá e goiabada.
Já as proteínas vem do leite (este possui
altos níveis também de carboidratos e
lipídios)  e do ovo,  os lipídios se originam
principal mente do óleo de girassol.
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FOTO DO PRATO PRONTO

DADINHO DE TAPIOCA
E QUEIJO COALHO

Um clássico na culinária brasileira, podendo ser acompanhado com mel, geleias 
ou a clássica geleia de pimenta vermelha, o dadinho de tapioca é um dos carros 
chefs de bares e restaurantes ao redor do Brasil. Crocante por fora, e macio por 
dentro, o sabor desse petisco encanta qualquer gosto.

Caio Rubira, Beatriz Rezende, Helena Modé,
Henry Felberg, Vitor Leonello , Yonatan Spuch

3G
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 300 g queijo coalho

❑ 250 g tapioca granulada

❑ 8 g sal (quantidade pode variar de

acordo com o sal do queijo)

❑ 1 pitada pimenta-branca

❑ 500 ml leite integral

Ingredientes:

Dica:
Os dadinhos podem ser congelados e feito 
posteriormente. Na geladeira, podem ser 

guardados por 3 dias sem fritar
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
1. Forre uma assadeira de

aproximadamente 20 cm x 30 cm com

papel-filme e deixe à mão;

2. Rale o queijo no ralador fino e misture

com a tapioca, o sal e a pimenta-branca;

É importante que esteja bem misturados,

para evitar a formação de gumos;

3. Junte o leite fervente, mexendo sempre

para que a tapioca hidrate

uniformemente; continue mexende até a

mistura se firmar;

Tempo de preparo: Mais de 2h
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

4. Despeje na assadeira forrada, espalhando
uniformemente e cubra com papel-filme ou um
saquinho plástico para evitar que se forme uma
película;

5. Deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à
geladeira por pelo menos 3 horas;

6. Corte em cubos e frite por imersão a 170° C
até dourar. É muito importante respeitar a
temperatura, para que fiquem crocantes e
sequinhos. Para quem preferir, o forno também
é uma opção. Para isso, unte uma assadeira
com manteiga e asse à 200 ° C, até dourar.
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Constituição Nutricional:
• Gramas por porção: 125 g

Calorias 247,44 kcal
Carboidratos 30,36 g

Proteínas 9,77 g

Gorduras totais 9,67 g

Gord. saturadas 5,99 g

Gord. trans 0,00 g

Fibras 0,00 g

Sódio 193, 87 g

Leite - substrato lactose (carboidrato)
Queijo - alto teor de gorduras (lipídio)

Tapioca - fécula da mandioca (carboidrato)

Fonte: 
https://cuidai.com.br/receitas/64

055-dadinho-de-tapioca-com-
queijo-coalho
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Cookies

Receita simples e deliciosa para comer de lanche 
da tarde ou sobremesa, boa para fazer com a 
família e amigos!

Erik Tateyama N° 11, Felipe Borges N°13, João Pedro 
Laranjo N° 23, Pedro Aquino N°35, Rafael Kimura N°37

3G
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 220 gramas de chocolate meio amargo;

❑ 150 gramas de manteiga sem sal;

❑ 150 gramas de açúcar mascavo;

❑ 110 gramas de açúcar refinado;

❑ 100 gramas de ovos (2 unidades);

❑ 2 gramas de extrato de baunilha ou 1 
colher de chá de essência de baunilha;

❑ 370 gramas de farinha de trigo;

❑ 8 gramas de amido de milho.

Ingredientes:
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Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDI

❑ 6 gramas de bicarbonato de sódio (1 colher de chá);

❑ 4 gramas de sal refinado (1 pitada).
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Etapas:
1. Bata o açúcar e a manteiga em uma

batedeira até ficar bem aerado por

aproximadamente 4 minutos;

2. Acrescente baunilha, os ovos e bata

mais um pouco. Adicione a farinha,

amido, bicarbonato e sal. Bata

apenas para misturar a farinha;

3. Corte o chocolate em pedaços e

incorpore à massa;

4. Leve a massa à geladeira por 15

minutos.
Tempo de preparo: 30 min
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Etapas:

5. Forme bolinhas com a massa e coloque

em uma forma untada com manteiga;

6. Achate levemente as bolinhas e as leve

para assar por 9 minutos a 150°C ou até

os cookies ficarem mais escuros;

7. Após retirar do forno, remova os cookies

da assadeira e deixe esfriar.
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Constituição Nutricional:

Informação nutricional:

• Presença de carboidratos, provenientes da farinha de

trigo (amido), do açúcar (sacarose), da manteiga

(lactose) e do chocolate (lactose e sacarose);

• Presença de lipídeos, provenientes do ovo, da manteiga e

do chocolate;

• Presença de proteínas, provenientes do ovo;

• Presença de vitaminas e sais minerais provenientes do

ovo e do chocolate, com destaque para sódio e potássio.
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FOTO DO PRATO PRONTO

Laranjada

Receita muito saudável e boa para
hidratar e melhorar imunidade!

Giselle (15) e Gustavo (16)

3G
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 6 laranjas;

❑ Água;

❑ 2 colheres de açúcar.

Ingredientes:
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Etapas:

1. Lavar as laranjas;

2. Cortar as laranjas ao meio;

3. Espremer;

4. Adicionar suco, gelo e açúcar ao copo.

Tempo de preparo: 20 min
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Constituição Nutricional:

• Vitamina C;

• Cálcio;

• Potássio;

• Frutose;

• Glicose;

• Fibras;

• Ácido Fólico;

• Água.

375



Bolo de Banana 
de caneca
Receita boa para aquele dia que você está desejando 
uma fatia de um bolo de banana, porém não está 
com tempo para fazer um bolo inteiro.

Alexandra, Gabriel, Julia, Maria 
Eduarda e Mariana Kimura

3H
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❑ 1 banana nanica

❑ 1 ovo

❑ 1 colher (café) de fermento em pó

químico

❑ 1 colher (sopa) de óleo de coco

❑ 1 colher (café) de canela em pó

❑ 2 colheres (sopa) de farinha de aveia

Ingredientes:
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Etapas:
1. Com um garfo, bata muito bem um 

ovo dentro da caneca que você irá 
utilizar para fazer a receita;

2. Amasse bem a banana separadamente 
e em seguida, a adicione ao ovo 
batido e misture;

3. Adicione o óleo de coco, a farinha de 
aveia e a canela em pó e misture mais 
até ter uma mistura homogênea.

Tempo de preparo: 8 min
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Etapas:

4. Adicione o fermento em pó e misture novamente.

5. Coloque a caneca no micro-ondas por 3 minutos 

em potência alta.

6. Polvilhe canela por cima se desejar.
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Constituição Nutricional:

• Gramas por Porção: 56 g
• Calorias 109,25 kcal
• Carboidratos 11,43 g
• Proteínas 8,63 g
• Gorduras Totais 4,98 g
• Gord. Saturadas 2,84 g
• Gord. Trans 0 g
• Fibras 1,67 g
• Sódio 0,38 g

É um prato rico em vitamina B1, B2, B6 e 
B12 provenientes da banana e do ovo, e 
rico em vitamina K e D (ovo). Possui uma 
boa quantidade de proteína e fibras, que 

são essenciais para o melhor 
funcionamento do intestino.
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Cookie Americano

Receita boa para aquele lanchinho da tarde. Feita 
com ingredientes simples e muito saborosa. 

Breno 04, Rafael 34

3°H
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❑ 125g de manteiga sem sal (em

temperatura ambiente)

❑ ¾ xícara de açúcar

❑ ½ xícara de açúcar mascavo

❑ 1 ovo

❑ 1 e ¾ de xícara de farinha de trigo

❑ 1 colher (chá) de fermento em pó

❑ 300g de chocolate meio amargo picado

❑ 1 colher (chá) de essência de baunilha

Ingredientes:

Ingredientes totais para uma porção de 13 cookies
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Etapas:
1. Misture a manteiga, açúcar mascavo, açúcar, 

essência de baunilha (e chocolate em pó, se for 
fazer cookies com base de chocolate).

2. Adicione o ovo batido aos poucos e misture bem.

3. Acrescente a farinha aos poucos e misture bem 
(pode ser na mão ou na batedeira planetária)

4. Por último, adicione o fermento e misture só para 
incorporá-lo à massa.

5. Depois da massa bem misturada, adicione o 
chocolate picado.

6. Forme bolinhas pequenas e asse em forno pré-
aquecido, sobre papel manteiga, por 
aproximadamente 15 a 20 minutos (250° C).

Tempo de preparo: 40 min

Etapa 4

Etapa 5
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Constituição Nutricional:
Informações sobre constituição nutricional 

(por cookie, aproximadamente 62g)

Calorias: 309Kcal

Carboidratos: 43g

Proteínas: 3,20g

Gorduras totais: 15,35g

Sódio: 96mg

Vitaminas: A,B1,B2,B3,B5,B6,B11 e E

(quantidades pouco expressivas).
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Pão Petrópolis

Receita boa para um cafezinho da 
tarde com a família e os amigos

Diogo Winarski 06; Fernando Azar 10; Gabriel Conde 11; 
Pedro Paes 31; Henrique Pedroso 40

3H
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❑ 30g de fermento fresco

❑ ¾ de xícara de leite (180 ml)

❑ 1 ovo

❑ 15g de manteiga

❑ 50g de açúcar

❑ 400g de farinha de trigo

❑ Pitada de sal

❑ Uma gema (para pincelar)

Ingredientes:
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Etapas:
1. Misture bem o fermento com leite, o 

ovo, e a manteiga e reserve.

2. A parte, junte o açúcar com a farinha e 

o sal, adicione a mistura de fermento.

3. Bata na batedeira até incorporar e 

desgrudar.

4. Sove bem, disponha em uma tigela, 

cubra com filme plástico e deixe 

levedar por 20 min.

Tempo de preparo: 2h 20min
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Etapas:

5. Amasse novamente em uma superfície 

enfarinhada e molde em uma forma

de bolo inglês forrada com papel manteiga 

(laterais).

6. Reservar até a massa dobrar de tamanho.

7. Pincele com uma gema e leve ao forno 

pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 

min ou até dourar acentualmente.

8. Desenforme quente.
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos devido à farinha de trigo (amido), açúcar 

(sacarose), leite e manteiga (lactose) e no fermento (amido). 

Presença de proteínas devido ao leite e a clara do ovo.

Presença de lipídios devido a manteiga e a gema do ovo.

Há a presença de vitaminas e sais minerais graças ao leite com 

destaque para o cálcio. Também há destaque para o potássio 

presente no ovo.
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Brownie

Receita boa para um delicioso brownie.

Gabriela, Nathalia, Rafaela e Sofia
3H
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❑ 2 ovos

❑ 6 colheres de sopa de chocolate

em pó

❑ 100 gramas de manteiga derretida

❑ 1 xícara de farinha de trigo

❑ 1 e 1\2 xícaras de açúcar

Ingredientes:
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Etapas:
1. Misture os ovos e o açúcar.

2. Em seguida, adicione todos os outros 

ingredientes até formar um creme 

uniforme.

3. Despeje em uma assadeira forrada 

com papel-manteiga e leve ao forno 

médio por 40 minutos.

4. Estará pronto quando a parte de cima 

estiver corada e, se espetar um 

palito, deve estar um pouco úmido, 

por conta do chocolate derretido.
Tempo de preparo: 40 min
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Constituição Nutricional:

Em uma porção de 60g de brownie tem-se aproximadamente:

27g de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), chocolate 

em pó (sacarose), manteiga (lactose) e da farinha de trigo (amido).

3g de proteínas provenientes do ovo.

9g de lipídios provenientes da manteiga.

393



Cookie Vegano

Receita boa para passar o tempo do isolamento e ter um 
docinho delicioso, mas sem sofrimento na mesa. Para todos 
os gostos, principalmente aqueles que adotam um estilo de 
vida vegano ou que sofrem com a intolerância a lactose.

Caroline, 05
Laura,18

Luana, 21
Marina, 28

Manuela,23
3H
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❑ Açúcar branco (2/3 xicara)

❑ Açúcar Mascavo (2/3 xicara)

❑ Bicarbonato de sódio (1 col. De chá)

❑ Sal (1/2 col. De chá)

❑ Fermento (1 col. De chá)

❑ Essência de baunilha (a gosto)

❑ Farinha de trigo (2 ½ Xicara)

❑ Óleo de coco (2/3 xicara)

❑ Leite vegetal de amêndoas ou de

sua preferencia

❑ Gotas de chocolate vegana

Ingredientes:
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Etapas:
1. Aqueça o forno a 180 °C. Em uma bacia 

grande, misture o óleo de coco, o açúcar 

branco e o açúcar mascavo ate que fique 

bem misturado.

2. Adicione o leite de amêndoas e a 

essência de baunilha. Misture bem.

3. Em seguida, adicione a farinha, fermento 

e o sal. Misture bem ate que forme uma 

consistência de massa, e então adicione 

as gotas de chocolate.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:
4. Em uma forma untada com um pouco de 

farinha, coloque a massa do cookie em 

bolinhas bem separadas umas das 

outras.

5. Asse por 15 min. a 180 °C

6. Deixe esfriar por 5 minutos.

7. Bom apetite!
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do açúcar branco e 

mascavo, das C. gotas de chocolate vegana (ambos sacarose), 

da farinha de trigo, do bicarbonato de sódio e do fermento 

(todos amido).

Presença de lipídios provenientes do óleo de coco, do leite 

vegetal e da essência de baunilha.

Presença de sais minerais no sal.
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Receita boa para curtir os melhores 
momentos com as pessoas que você ama.

André B., Felipe S., Gabriel G., 
Lucas J., Marcelo G. 

3H

Torta de limão com 
merengue demerara
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❑ 1 xícara de açúcar refinado

❑ 2 c. de sopa de farinha de trigo

❑ 3 c. de sopa de amido de milho

❑ ¼ c. de chá de sal

❑ 1 ½ xícara de água

❑ 2 limões

❑ 2 c. de sopa de manteiga

❑ 4 ovos

❑ 1 massa folhada

❑ 1 xícara de açúcar demerara

Ingredientes:
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Etapas:

1. Pré-aqueça o forno a 170ºC

2. Polvilhe uma bancada lisa e um rolo

de macarrão com farinha. Abra a

massa folhada até formar um círculo

2 cm maior que sua forma de torta.

3. Enrole a massa no rolo e transfira-a

à forma. Encaixe a massa na forma

e apare os excessos. Leve ao forno

por aproximadamente 20 minutos

ao até ficar dourada.

Tempo de preparo: 75 min
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Etapas:

4. Em uma panela, bata o açúcar, a

farinha, a maizena e o sal.

5. Adicione e misture a água, o suco e as

raspas dos limões.

6. Cozinhe em fogo médio e mexa

frequentemente, até a mistura começar

a ferver.

7. Adicione a manteiga e misture.

402



Etapas:
8. Separe as claras das gemas.

Reserve as claras, e bata as gemas
em um pote grande.

9. Tempere as gemas, adicionando a
elas metade da mistura quente em
fios. Mexa constantemente para
aquecer as gemas sem cozinhá-las.

10.Adicione a mistura com as gemas
de volta à panela em fios, mexendo
constantemente. Deixe ferver e
continue mexendo até que a
mistura engrosse.
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Etapas:

11.Retire a panela do fogo e adicione a 
mistura à massa folhada pronta. Leve de 
volta ao forno por 10 minutos.

12.Encha uma panela com água e leve a 
fogo médio.

13.Em uma tigela de metal, vidro pirex ou 
silicone, junte as claras e o açúcar 
demerara.

14.Quando a água estiver fervendo, encaixe 
a tigela em cima da panela e bata 
gentilmente a mistura com um fouet.
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Etapas:
15.Verifique com a ponta do dedo se o 

açúcar já está completamente 
dissolvido, isto é, se não há 
grãozinhos de açúcar nas claras.

16.Quando o açúcar estiver dissolvido, 
retire a panela do fogo e bata a 
mistura vigorosamente com o fouet 
ou com uma batedeira elétrica até 
ela adquirir a consistência desejada, 
de preferência picos grandes.
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Etapas:

17.Espalhe o merengue por cima do recheio

até cobri-lo completamente e utilize um

maçarico para dourá-lo.

18.Opcionalmente, leve a torta ao forno por

10 minutos ou até o merengue dourar.
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos provenientes do açúcar refinado e do 
demerara (sacarose), dos limões (frutose) e da farinha, da 
maisena e da massa folhada (amido).

Presença de proteínas provenientes dos ovos.

Presença de lipídios provenientes da manteiga e da massa 
folhada (amanteigada).

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes dos 
limões, com ênfase nas vitaminas B1, B2, B3 e C.
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Pizza à Limeira

Receita boa para se fazer quando se tem muito 
tempo nas mãos e poucas preocupações na cabeça. 
Vai muito bem com sangria!

Fabrício, Felipe Moon, João, Louis, Pedro Z., Rafael Lima

3H
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❑ 300 g de farinha de trigo

❑ 2 g de fermento biológico

❑ Azeite

❑ Sal a gosto

❑ Molho de tomate a gosto

❑ Queijo muçarela a gosto

❑ Água

❑ Orégano (opcional)

❑ Azeitona (opcional)

Ingredientes:
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Etapas:

1. Misture sal e farinha.

2. Esquente a água até ela estar morna.

3. Adicione fermento na água.

4. Adicione o azeite à água.

5. Misture as águas com os ingredientes 

misturados anteriormente.

6. Mexa tudo até a massa ficar sovável.

Tempo de preparo: 45 mins
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Etapas:
7. Sove a massa até ficar uma massa homogenia.

8. Divida a massa em 2 bolas iguais.

9. Separe-as em recipientes separados com azeite.

10. Deixe descansar entre 1 a 7 dias na geladeira.

11. Aqueça seu forno na potência máxima.

12. Coloque farinha na mesa.

13. Estique a massa no formato do disco de pizza.

14. Coloque o molho de tomate e a muçarela e os 

opcionais caso queira.

15. Deixe de 10 a 12 minutos no forno e está pronta.
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos provenientes da farinha, do molho de tomate e do 
fermento.

Presença de proteínas provenientes o queijo muçarela, da farinha.

Presença de lipídios provenientes do azeite, queijo e do molho de tomate.

Presença de vitaminas proveniente do queijo, do molho de tomate e da farinha.

Presença de sais minerais provenientes do sal e principalmente do queijo 
muçarela. Entre os sais minerais, destaque para sais de cálcio e de sódio.
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FOTO DO PRATO PRONTO

Receita boa para comer assistindo um 
filme e lembrando dos momentos que 
eram bons antes da quarentena.

Gustavo Fernandes, 14, Letícia Garcia, 19, 
Mariana Avelar, 26, Rafaela Diniz, 37, 

Sofia Ferraiolo, 38
3H

Nome do PratoCookies Belga
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 250g de manteiga sem sal

❑ 150g de açúcar

❑ 160g de açúcar mascavo

❑ 2 ovos

❑ ½ colher de chá de extrato de baunilha

❑ 350g de farinha

❑ ¾ colher de chá de bicarbonato de sódio

❑ 1 pitada de sal

❑ 250g de chocolate meio amargo picado

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
1. Pré-aqueça o forno a 160ºC.

2. Em uma vasilha, misture a manteiga 
com os dois açúcares até ficar 
homogêneo.

3. Adicione os ovos e o extrato de 
baunilha, mexa até incorporar.

4. Adicione a farinha, o bicarbonato e o 
sal, misture levemente. Mexer demais 
nesse passo vai resultar em um cookie 
duro e superalto.

5. Adicione o chocolate meio amargo 
picado, tomando cuidado para não 
mexer demais.

Tempo de preparo: 30 min
Tempo de preparo: 30 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

6. Divida a massa em 20 bolinhas iguais

7. Coloque as bolinhas em uma ou mais formas, 
untadas com margarina e papel manteiga, com 
distancia de 4cm entre elas.

8. Leve para gelar por 15 minutos antes de assar.

9. Asse os cookies por 8 minutos. Vire a bandeja 
para que assem por igual, e asse por mais 8 
minutos, até que estejam dourados na borda mas 
ainda moles no centro.

10.Retire do forno e deixe-os esfriar na própria forma.
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), 

do açúcar mascavo (sacarose), da farinha (amido), da manteiga 

(lactose), do extrato de baunilha (sacarose) e do chocolate 

meio amargo (sacarose e frutose).

Presença de proteínas provenientes do ovo.

Presença de lipídeos provenientes da manteiga e do chocolate 

meio amargo.

Presença de sais minerais provenientes do açúcar mascavo 

(cálcio, magnésio, potássio e fósforo), do bicarbonato de sódio 

(sódio) e do sal (sódio).
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Petit Gateau

Receita boa para comer como sobremesa, dividindo com os amigos ou 
para impressionar a família com seus dotes culinário. É uma receita 
fácil e rápida de se fazer, levando apenas 15 minutos. E o resultado 
combina com: frutas, sorvete, chantilly ou até mesmo sozinho. 

João Souza, Larissa Zheng, Mariana Naomi e Xin Yan

3i
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❑ 1 ovo e 1 gema

(aproximadamente 70g)

❑ 20g farinha

❑ 50g de manteiga sem sal

❑ 60g de chocolate meio amargo

Ingredientes:
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Etapas:
1. Em uma vasilha, derreter a manteiga com

o chocolate no microondas por
aproximadamente, 30 segundos ou até ele
derreter. Mexendo o chocolate a cada 15
segundos. Se preferir, adicionar um pouco
de água (uma colher de chá) para evitar
queimar o chocolate. Como se mostra na
imagem ao lado.

2. Em outra vasilha, bater o ovos e em
seguida, misturar com a farinha e o açúcar.

Tempo de preparo: 15 min
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Etapas:
3. Misturar o chocolate já derretido com a
mistura de ovo, farinha e açúcar.

4. Untar as formas com manteiga.

5. Preencher a forma com a mistura de petit
gateau, sem preencher até o topo, sobrando
meio centímetro.

6. Colocar a misturar no forno pré-aquecido a
180 graus celsius, e assar por 5 à 7 minutos.

7. Desenformar no prato em que será servido
e adicionar os acompanhamentos à gosto.
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Constituição Nutricional:

carboidratos proteínas lipídios
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Panqueca Americana 

Receita boa para comer de café da manhã 
e adoçar seu dia!

Bruna Levorin, Leandro Perazetta, 
Luís Zacharias e Victoria Rodrigues

3I
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❑ 1 e ¼ xícara de chá de farinha de trigo

❑ 1 colher de sopa de açúcar

❑ 3 colheres de chá de fermento em pó

❑ 2 ovos levemente batidos

❑ 1 xícara de chá de leite

❑ 2 colheres de sopa de manteiga derretida

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑ Pitada de sal

❑ Óleo para untar

❑ Nutella, Frutas, Manteiga, Melaço, etc.

para decorar (opcional)
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Etapas:

1. Misture em um recipiente: a farinha,

o açúcar, o fermento e o sal.

2. Em outro recipiente misture os ovos,

o leite e a manteiga.

3. Adicione a mistura líquida à seca.

4. Mexa até o ponto em que a massa 
escorra lentamente sem estar muito 
líquida (caso julgar necessário, adicione 
mais farinha).

5. Aqueça e unte a frigideira com o óleo.

Tempo de preparo: 20 Min
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Etapas:

.

7. Despeje aproximadamente ¼ xícara de

massa no centro da frigideira

8. Espere começar a fazer algumas

bolhinhas e vire para o outro lado

9. Repita o processo até a massa acabar

10.Acrescente a Nutella, Frutas, Manteiga

ou Melaço para ficar ainda mais gostoso!
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Constituição Nutricional:

81g por porção nos quais há :

Presença de Carboidratos (25,89g) provenientes da farinha (amido), 

do açúcar (sacarose), da manteiga (lactose), leite (lactose), frutas 

(frutose) e melaço (glicose). 

Presença de Proteínas (5,42g) proveniente do ovo (albumina)

Presença de Lipídios (4,22g) provenientes do óleo, da Nutella e da

manteiga 

Presença de Vitaminas provenientes da banana (K) ou morango (C)

Presença de Sais Minerais provenientes do Sal  
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Bolo de Cenoura
com calda de chocolate
Receita boa para aproveitar com os amigos em um lanche da
tarde, ou para comer aquela sobremesa docinha que você fala que
é super saudável só porque tem cenouras!

Bruna Cassoni, 03; Lara Izaki, 20; 
Thaís Bueno, 40.

3I
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 2 cenouras picadas

❑ 2 ovos

❑ 2x (chá) de farinha de trigo

❑ 1x (chá) de óleo

❑ 1x (chá) de açúcar

❑ 1 colher de sopa de fermento

❑ Margarina e farinha para untar 

a forma

Ingredientes para
massa:
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Ingredientes para calda:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 2 colheres de manteiga sem sal

❑ 2 colheres de chocolate do padre (Nestlé)

❑ 1 xícara de açúcar

❑ 2 colheres de água
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Etapas:
1. Pré aqueça o forno a uma

temperatura de 180ºC.

2. Unte a forma com margarina e
farinha.

3. Coloque a farinha e o fermento
numa tijela e misture.

4. Coloque a cenoura, os ovos, o óleo e
o açúcar no liquidificador e ligue-o.

5. Aos poucos, vá colocando a farinha
e fermento no liquidificador,
enquanto isso continue batendo.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Quando a massa atingir uma
consistência homogênea ponha na forma
e leve ao forno.

8. Deixe o bolo no forno a uma
temperatura de 180ºC por,
aproximadamente, 50 minutos.

9. Retire-o do forno e, após colocar a
calda, está pronto para ser comido!
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FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

Etapas:
10.Coloque o açúcar, a manteiga e o 

chocolate na panela e, com o fogão 

ligado, misture.

11.Quando a manteiga derreter, adicione 

água e continue misturando.

12.Depois de misturar bastante sua 

calda está pronta!
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Constituição Nutricional:
Cenoura: vitaminas (A, B2, B3 e C) e sais minerais (como fósforo e cálcio);

Ovos: proteínas;

Farinha: gorduras, carboidratos, glicose, proteínas, fibra alimentar, sódio e 
água (amido);

Óleo: gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas;

Açúcar: carboidratos, glicose, sódio e água;

Fermento: carboidratos, sódio, fibra alimentar e água;

Margarina: gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas, água, 
sódio, proteínas e carboidratos;

Manteiga: gorduras, água, carboidratos, açúcar, proteínas e sódio 
(os últimos 4 em pouquíssimas quantidades); Chocolate do padre: 
carboidratos, proteínas, gorduras e fibra alimentar.
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Brownie Celestial

Receita boa para um saboroso lanche da tarde acompanhado de um 
cafezinho ristretto para equilibrar o sabor adocicado do brownie caso você 
não goste de café comer com sorvete de creme também fica maravilhoso.  

Carlos Jia n5, Felipe Marcondes n8, Guilherme 
Yokoyama n14, Jean Carlos n15, Tiago Teng n41 

3I
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❑ 200g de açúcar

❑ 200g de farinha de trigo

❑ 400g de chocolate em pó 

(Nescau fica melhor)

❑ 4 ovos

❑ 200g de manteiga sem sal

(equivalente a 1 barra)

Ingredientes:
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Etapas:

1. Colocar os 4 ovos em um 

recipiente grande.

2. Adicionar 200g de açúcar e 

misturar bem.

3. Derreter 200g de manteiga.

4. Adicionar a manteiga derretida 

na mistura.
5. Adicionar o chocolate em pó e 

misturar até ficar homogêneo.

Tempo de preparo: 40 min
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Etapas:
6. Depois de misturar o chocolate em pó basta

acrescentar as 200g de farinha de trigo.

7. Untar uma forma (utilizamos umas 15x30),

com manteiga e polvilhar com um pouco de

Nescau.

8. Colocar no forno pré aquecido a 180 graus.

9. Deixar no forno por 25-30 minutos até ele

começar a trincar.

10. Saborear
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Constituição Nutricional:
Quantidade por 100 gramas do Brownie:

- Calorias: 1696 kJ

- Gordura: 16,8g

- Carboidratos: 71,0 g

- Proteína: 4,6 g

Colesterol: 16,0 mg

Sódio: 45 mg

Potássio: 176 mg

Fibra Alimentar: 2,9 g

Gorduras Saturadas: 5,2g. Gorduras 
Monoinsaturadas: 6,4g. Gorduras 
Poli-insaturadas: 4,4g
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Pizza de Pepperoni Caseira

Receita boa para fazer com a família e os amigos, já que é divertida e 
deliciosa. Ótima para compartilhar! Rende 2 pizzas médias. 

Cristina Koo 06, Giulia Hesketh 13, João Yamaoka 17 e Luiza Aguiar 27

3I

441



❑ 200ml de água morna

❑ 1 colher de sopa de azeite de oliva

❑ 1 colher de sopa de açúcar

❑ 1 colher de chá de fermento

biológico ativo

❑ ¾ de colher de sopa de sal

❑ 300 gramas de farinha de trigo (+

150 gramas para sovar a massa)

Ingredientes para 
a massa:
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Ingredientes 
para o recheio:

❑ 100 gramas de queijo Mussarela ralado

❑ 100 gramas de Pepperoni em rodelas

❑ 100 ml de molho de tomate com pedaços 

❑ Qualquer ingrediente de sua preferência 

como: azeitonas, cebola, pimentão e etc. 
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Etapas:
1. Em um recipiente grande, adicione a

água morna e o açúcar e misture
bem com uma colher.

2. Adicione o fermento biológico
ativado na mistura.

3. Deixe o fermento descansar na água
por 2 minutos para ativá-lo.

4. Em seguida, adicione o sal, uma
colher de sopa de azeite e misture.

5. Depois, adicione a farinha e
inicialmente, misture com uma
colher de pau.

Tempo de preparo: 30 min + 

4 horas de descanso444



Etapas:
6. Despeje a mistura em uma superfície

plana com um pouco de farinha.

7. Passe um pouco da farinha nas mãos e
coloque-a em cima da massa.

8. Em seguida, sove a massa com as mãos,
fazendo movimentos circulares por 15
minutos, até a massa formar uma bola e
desgrudar das mãos e da superfície
(adicione mais farinha se necessário)

9. Divida a massa em duas bolas iguais

10.Unte dois recipientes menores com azeite
e coloque as massas, tampando-os
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Etapas:
11.Deixe as massas em um local quente

(microondas ou forno desligado) por no mínimo 2 horas!

12.Após 2 horas, checar o crescimento da massa (ela deve 

ter aumentado de tamanho entre 50% e 75%)

13.Em seguida, coloque-as na geladeira por 2 horas!

14.Após esse período, preaqueça o forno na temperatura 

mais alta

15.Retire as massas da geladeira e com um rolo de massa, 

molde-as em círculos
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

16.Coloque uma camada fina de molho de tomate 

sobre as pizzas

17.Salpique o queijo mussarela por cima

18.Adicione os pepperonis ou o recheio de sua 

preferência

19.Coloque a pizza em uma assadeira redonda

(preaquecida no forno)

20.Leve-as ao forno por cerca de 7 minutos (ou até 

o queijo derreter e dourar)

21.Aproveite!
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Produto Final:
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Constituição Nutricional:

Nessa deliciosa pizza, você pode encontrar diversas fontes de proteínas, 

lipídios e carboidratos, além de algumas vitaminas! 

Proteínas: Pepperoni e queijo mussarela.

Lipídios: Azeite de oliva, queijo e pepperoni.

Carboidratos: Massa (principalmente a farinha e o açúcar).

Vitaminas: Cálcio, vitamina A, vitamina B12, fósforo, ferro, zinco, 

magnésio, sódio e iodo.
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Hambúrguer 
de Cenoura

Receita boa para quem gosta de uma refeição de rápido preparo, 
saudável, nutritiva e que não comprometa a vida de nenhum animal! 

Ana Beatriz, Julia Larrubia, Laura Panassol e Sofia Zucchi

3I
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❑ 1 cenoura grande (ralada)

❑ ½ cebola (média) bem picada

❑ 1 ovo grande

❑ 2 colheres (sopa) de leite

❑ 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

❑ 1 colher (chá) de orégano

❑ Sal a gosto

❑ Óleo para fritar

Ingredientes:
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Etapas:

1. Misture, em uma vasilha, a farinha, 

orégano, sal, cenoura, cebola, ovo e leite.

2. Coloque, com uma concha, porções da 

mistura em uma frigideira com óleo.

3. Deixe fritar até dar liga.

4. Retire quando der o ponto (que pode 

variar, a gosto, entre bem passado ou 

ao ponto).

Tempo de preparo: 30 min
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Constituição Nutricional:
Os ingredientes da receita apresentam as seguintes constituições 

nutricionais principais:

Cenoura – carboidratos, fibras alimentares, vitamina C e vitamina A 

Leite – lipídio, carboidrato e proteína

Cebola – carboidrato, fibras alimentares e vitamina A 

Ovo – lipídio e proteína

Farinha de Trigo – carboidrato

Orégano – carboidrato e fibras alimentares 

Sal – não contém quantidades significativas

Óleo – lipídio 
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Petit Gateau

Receita boa e fácil para fazer com a família 
na quarentena, já que não estamos 
frequentando restaurantes.

Juliana Diamantino 19, Marcella Barbosa 28, Marcelo Chaves 
29, Marina Pinotti 31, Sonia Arteaga 39

3i

454



FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ ½ xícara de manteiga sem sal

❑ 170 gramas de chocolate meio 

amargo

❑ 2 ovos inteiros

❑ 2 gemas de ovo

❑ ¼ xícara de açúcar

❑ 1 pitada de sal

❑ 2 colheres de sopa de farinha

Ingredientes:

455



FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Preaqueça o forno a 220°C e unte as

formas com manteiga e farinha.

2. Derreta o chocolate e a manteiga no

micro-ondas e misture até a mistura

ficar homogênea.

3. Em uma tigela média, bata os ovos

com as gemas, açúcar e sal até que

a mistura fique mais clara e grossa.

Tempo de preparo: 30 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

4. Junte a mistura do chocolate e a farinha com 
a mistura dos ovos.

5. Coloque a mistura nas formas e deixe 
cozinhar por 6-8 minutos, isso depende do 
seu forno.

6. Após tirar do forno, deixe o petit gateau 
esfriar por um minuto antes de desenformá-
lo. Adicione açúcar de confeiteiro no topo ou 
morangos se preferir.

OBS: a calda do petit gateau é a própria massa, 
então tome cuidado para não cozinhá-lo demais 
e ele se tornar um bolo
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes da farinha (amido), 

do açúcar (sacarose).

Presença de proteínas provenientes do ovo.

Presença de lipídios provenientes da manteiga e do chocolate.

Presença de minerais provenientes do sal.
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Receita boa para toda a família e indicada para dietas com 
restrição de glúten. Ingredientes e preparação fáceis para 
quem não tem muita habilidade na cozinha.

Gabriela Raposo 12, Luiza Armani 26, 
Nicole Ghattas 32 e Roberta Aulicino 37

3i

Dadinho de tapioca
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❑ 270ml de óleo de soja

❑ 200ml de leite UHT integral

❑ 140g de tapioca granulada

❑ 100g de queijo parmesão ralado

❑ 40g de geleia de pimenta

❑ 4g de sal refinado

Ingredientes:
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Etapas:

1. Coloque todo o leite em uma panela pequena e aqueça

em fogo alto até ferver.

2. Em um bowl, misture a tapioca granulada com o queijo

e tempere com sal.

3. Despeje o leite fervendo no bowl e misture até que a

massa fique homogênea e comece a endurecer

4. Pegue uma assadeira antiaderente pequena e transfira

a massa, de modo que fique com 3cm de altura. Alise a

superfície até que fique uniforme.

Tempo de preparo: 50 min

1

3
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Etapas:

4. Pegue uma assadeira antiaderente pequena e transfira a

massa, de modo que fique com 3cm de altura. Alise a

superfície até que fique uniforme. Leve à geladeira e espere

endurecer por aproximadamente 15 minutos.

5. Quando a massa estiver bem firme, desenforme da assadeira

e transfira para uma tábua. Corte em cubos de 3cm.

6. Para fritar esquente o óleo em uma panela pequena e funda,

em fogo médio. Coloque os dadinhos aos poucos. Vire de vez

em quando até ficarem dourados. Seque-os bem  em um

prato com  papel toalha e sirva com a geleia de pimenta.

5

6
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Constituição Nutricional:
Geleia de pimenta (1 colher de sopa): 16g de carboidratos, 0g de 

proteínas, 0g de gorduras (totais, saturadas e trans) e 74mg de sódio.

Leite UHT integral (200g): 8,8g de carboidratos, 6g de proteínas, 6,6g de 

gorduras totais, 4g de gorduras saturadas e 100mg de sódio. Óleo de soja 

(traços por causa da fritura): 0g de carboidratos, 0g de proteínas, 15g de 

gorduras totais e 3g de gorduras saturadas. Queijo parmesão (100g): 10g 

de carboidratos, 29g de proteínas, 27g de gorduras totais, 16g de gorduras 

saturadas e 740mg de sódio. Tapioca granulada (140g): 120g de 

carboidratos, 0g de proteínas e 0g de gorduras.

*valores nutricionais de 1 receita (rende 24 dadinhos)

Total: 154,8g de carboidrato, 29g de proteínas e 126,6g de lipídeos.
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Receita boa para uma deliciosa 
sobremesa, após qualquer refeição.

André Sanches-02, Gabriel Rebouças-11, Luís Felipe-25, 
Paulo Renato-34, Leonardo-44

3I

Brownie de chocolate
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❑ 4 Ovos

❑ 2 xícaras(chá) de açúcar

❑ ¾ xícara(chá) achocolatado

❑ ½ xícara(chá) chocolate em pó

❑ 1 e ¼ xícara(chá) farinha de trigo

Ingredientes:
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Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 6 colheres(sopa) bem cheias, de

margarina sem sal

❑ 2 pitadas de sal

❑ 1 colher(chá) de extrato de essência de

baunilha

❑ 1 tablet de chocolate meio amargo

picado em cubinhos

❑ ½ xícara(chá) de nozes picadas ou

castanhas de caju granuladas
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Etapas:

1. Misture os ovos e açúcar.

2. Agregue todos os outro ingredientes 
até formar um creme uniforme.

3. Despeje em uma assadeira, forrada 
com papel-manteiga e leve ao forno 
médio por 40 min.

4. O brownie está pronto quando a 
parte de cima estiver levemente 
corada, e ao se espetar um palito ou 
garfo, ele esteja levemente úmido 
(devido ao chocolate derretido)

Tempo de preparo: 40 min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes da farinha de trigo (amido), 

da margarina (lactose), dos açúcares (sacarose) e das nozes.

Presença de proteínas provenientes dos ovos e das nozes.

Presença de lipídeos provenientes da margarina, do chocolate meio 

amargo, do achocolatado e do chocolate em pó.

Valor baixíssimo e quase desprezível de vitaminais e sais minerais.
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Panqueca de banana

A panqueca de banana, devido a sua constituição nutricional, é uma excelente 
opção para ser consumida por atletas como pré-treino, ou também para 
qualquer pessoa que tenha dois objetivos em mente: obter energia rápida sem 
renunciar aos prazeres de uma alimentação extremamente prazerosa.

Fernando 09, Gabriel 10, Paulo 33, Rodrigo 36, Serge 37 
3I
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❑ 2 bananas

❑ 2 ovos

❑ 1 colher (sopa) de açúcar

❑ 5 colheres (sopa) de farinha de 

trigo com fermento 

❑ Meia xícara (chá) de leite

❑ 15g de mel 

❑ 15g de morango

Ingredientes:
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Etapas:

1. Em uma vasilha, amasse as duas

bananas com a ajuda de um garfo, junte

os dois ovos, o açúcar e misture bem.

2. Acrescente uma colher da farinha de

trigo de cada vez, assim, a massa não irá

empelotar.

3. Adicione o leite, mexendo até obter

uma massa homogênea.

Tempo de preparo: 20 min
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Etapas:

4. Despeje uma concha da massa no centro

de uma frigideira antiaderente, devagar

para que a massa não se espalhe muito.

(auxílio de uma colher).

5. Deixe dourar e com a ajuda de uma

espátula vire e doure o outro lado.

6. Adicione o mel e os pedaços de morango.
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Constituição Nutricional:

As bananas são fontes de três tipos diferentes de açúcares: sacarose, 
frutose e galactose, fazendo com que ela seja uma ótima fonte de 
energia para o organismo. Vale também destacar a presença de 
vitaminas A, B e C e fibras dietéticas, contribuindo com a digestão. 
Compostos majoritariamente por carboidratos, o mel, o morango e a 
farinha de trigo também desempenham papeis energéticos 
imprescindíveis, devido ao fato da digestão dos carboidratos já se iniciar 
na boca, com a ação da amilase salivar. Além de também fornecer 
carboidratos e cálcio (importante para a homeostase dos ossos, dentes e 
das funções neuromusculares), o leite, juntamente com os ovos, são 
importantes fontes proteicas para o organismo, contendo diversos 
aminoácidos essenciais, ou seja, que não são sintetizados pelo nosso 
corpo e que, mesmo assim, são essenciais para a manutenção da vida. 
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Receita boa para todas ocasiões: Almoço, 
lanche da tarde, jantar, festa, etc.

Integrantes do grupo:
Zhang Y. 41

Lucas Lee 20
Raul S. 33

Thiago G.37

3J

Guioza chinesa
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❑ 300g de carne moída;

❑ Sal a gosto;

❑ 2 tiras de cebolinha picada;

❑ Massa de guioza, disponível nas 

lojas de alimentos orientais; 

❑ 6 gotas de molho de shoyu (soja)

❑ Água 

Ingredientes:
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Etapas:

1. Tempere a carne moída com sal a gosto, cebolinha
picada e molho de shoyu.

2. Amacie a carne até adquirir consistência;

3. Pegue uma colher de sopa de uma quantidade
considerável (nem muito e nem tão pouco) de carne
temperada e coloque-o no centro da fatia da massa
de guioza;

4. Com um dedo indicador passe um pouquinho de
água na borda da massa para fechá-lo.

5. Encha a panela com água até sua metade e
esquente-a até ferver;

6. Insira as guiozas na panela até borbulhar
novamente e retire-os;

7. Sirva bem!  Acompanhe com molho de sua
preferência.

Tempo de preparo: 45-50min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos proveniente da massa de guioza (amido);

Presença de proteína proveniente da carne moída;

Presença de lipídio proveniente do molho de shoyu e na carne;

Presença de vitaminas A e C na cebolinha verde e algumas do 
complexo B na carne.
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Bolo de caneca

Receita boa para quem está com vontade de um bolo, porém 
com preguiça de fazer algo demorado e complicado.

Isabela Chen 13, Jennifer Huang 15, Rafaella Travaglia 35

3J
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Ingredientes:

❑ 1 ovo pequeno

❑ 4 colheres (sopa) rasas de açúcar

❑ 3 colheres (sopa) rasas de óleo

❑ 4 colheres (sopa) rasas de leite

❑ 4 colheres (sopa) rasas de chocolate em pó

❑ 4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo

❑ 1 colher (café) rasa de fermento em pó
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Etapas:
1. Coloque o ovo na caneca (300 ml) e 

bata bem com um garfo.

2. Acrescente o óleo, o açúcar, o leite e o 

chocolate e bata mais.

3. Junte a farinha e o fermento e mexa 

delicadamente até incorporar.

4. Leve ao micro-ondas, em potência 

alta, por 3 minutos.

5. Sirva quente com coberturas, caldas, 

castanhas ou sorvete!

Tempo de preparo: 5 min
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Constituição Nutricional:
Farinha de trigo (100g)
- 364 cal
- gorduras totais 1g
- colesterol 0mg
- sódio 2mg
- potássio 107mg
- carboidratos 76g
- proteínas 10g
- cálcio 15mg

Ovo (1 quantidade)
- Valor energético 64,35kcal
- Carboidratos 0,72g
- Proteínas 5,85g
- Gorduras totais 4,01g
- Gorduras saturadas 1,17
- Fibra alimentar 0g
- Sódio 75,6mg

Chocolate em pó (100g)
- 228 cal
- Gorduras totais 14g
- colesterol 0mg
- sódio 21 mg
- potássio 1.5 mg
- carboidratos 58g
- proteínas 20g
- cafeína 230mg
- cálcio 128mg
- ferro 14mg
- magnésio 499mg
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Constituição Nutricional:
Óleo (colher de sopa - 13 mL)
- Valor energético 108kcal
- Carboidratos 0g
- Proteínas 0g
- Gorduras totais 12g
- Gorduras saturadas 2,1g
- Gorduras trans 0g
- Gorduras monoinsaturadas 3,2g
- Gorduras poliinsaturadas 6,7g
- Omega 3(ácido linolênico) 0,7g
- Omega 6 (ácido linoleico) 6g
- Colesterol 0g
- Fibra alimentar 0g
- Sódio 0mg
- Vitamina E 2,8mg

Leite (copo - 200 mL)
- Valor energético 120kcal
- Carboidratos 10g
- Proteínas 6g
- Gorduras totais 6g
- Gorduras saturadas 4g
- Gorduras trans 0g
- Fibra alimentar 0g
- Sódio 130mg

Fermento em pó (100g)
- 53 cal
- gorduras totais 0g
- colesterol 0mg
- sódio 10.600mg
- potássio 20mg
- carboidratos 28g
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Constituição Nutricional:

Açúcar (colher de chá - 5g)
- Valor energético 20kcal
- Carboidratos 5g
- Proteína 0g
- Gorduras totais 0g
- Gorduras saturadas 0g
- Gorduras trans 0g
- Fibra alimentar 0g
- Sódio 0g

RESUMINDO...

Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), da 
farinha (amido), do chocolate em pó (sacarose) , do leite (lactose)

Presença de proteínas provenientes do ovo, do leite e do chocolate 
em pó.

Presença de lipídios provenientes do leite, do óleo e do chocolate 
em pó.

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes do chocolate 
em pó, da farinha de trigo e do fermento em pó. Entre os sais
minerais, destaque para sais de potássio, magnésio, cafeina e sódio.
Já entre vitaminas, destacam-se as vitaminas A e E.
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FOTO DO PRATO PRONTO

Nome do Prato

Receita boa para comer de café da manhã com um leite, depois 
do almoço com um sorvete, no lanche da tarde com um café ou 
depois do jantar para fechar o dia bem, e quem precisa de 
saúde no fim do mundo não é mesmo.

Davi Scalon, Diogo Gatti, Eduardo Iguti e Leandro Loppo

3J

Bolo de Chocolate
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❑ 240 ml de leite

❑ 180 ml de óleo vegetal

❑ 5 ml de extrato de baunilha

❑ 2 ovos grandes

❑ 45 g de chocolate em pó

❑ ¼ colher de chá de bicarbonato
de sódio

❑ 8 g de fermento

❑ 245 g de açúcar

❑ 160 g de farinha

Ingredientes:
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Etapas:
1. Pré-aquecer o forno a 170 °C e untar 

a forma.

2. Misturar a farinha, bicarbonato de 
sódio, fermento, chocolate em pó e o 
açúcar.

3. Misturar os ovos, óleo e o extrato de 
baunilha, juntar aos ingredientes 
secos, misturar ate ficar homogêneo.

4. Esquentar o leite ate ficar morno para 
quente, e depois misturar com tudo.

5. Levar ao forno por 40-50 minutos ate 
ele ficar firme.

Tempo de preparo: 60 min
Antes de adicionar o leite
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Constituição Nutricional:
Proteinas Gorduras Carboidratos Lipídios Sais minerais/ 

vitaminas

Açúcar x

Farinha x x x

Chocolate em 
pó

x x x x x

Bicarbonato 
de sódio

X(sódio)

Fermento x x

extrato de 
baunilha

x

Leite x x x X(cálcio)

Ovo x x x

Óleo vegetal x x

* Os marcados
com “X” são os
principais
componentes dos
alimentos, porem
ele pode ter uma
quantidade
mínima dos
outros, como por
exemplo o açúcar
refinado, que tem
uma quantidade
bem baixa de e
sais minerais.
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Foccacia de Alecrim

3G

Fernando C. M. Nascimento n9
Kaua Veiga n16

Luca Carbonari n21

3G
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• 1 xícara de chá de farinha de trigo
• 1 tablete de fermento biológico
• 1 colher de sopa de mel
• 1 1/2 xícara de água morna

Ingredientes
Fermento:
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• 1 ¼ xícara de farinha de trigo
• 1 ¼ xícara de farinha de trigo integral
• 1 colher de sopa de sal

Ingredientes Pão:
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• 1 ramo de Alecrim
• 1 colher de sopa de sal grosso
• 3 colheres de sopa de azeite

Ingredientes
COBERTURA:
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Etapas Fermento:
 Misturar o fermento biológico com o 

mel ate ficar bem liso (vide foto 1.1)
 Acrescentar metade da água morna e 

a farinha e misturar bem
 Adicionar o restante da água morna 

e o azeite
 Deixar descansar por 10 minutos 

(vide foto 1.2)

Foto 1.1

Foto 1.2492



Etapas Pão:
 Colocar em uma tigela as farinhas, o  

fermento preparado e o sal
 Misturar com as mãos, ate formar uma 

massa lisa (foto 2.1)
 Passar a massa para uma superfície 

lisa e enfarinhada (foto 2.2)
 Sovar por 10 minutos – ate a massa 

desgrudar das mãos 
 juntar uma tigela grande com azeite e 

deixar a masa descansar por 1 hora
 Cobrir com um pano limpo umido

(foto2.3)

Foto 2.1

Foto 2.2

Foto 2.3493



Etapas Cobertura:
 Pré-aquecer o forno a 180 C
 Untar uma assadeira (30cmx25cm) 

com azeite
 Passar a massa para  assadeira e 

espalha-la com a ponta dos dedos, 
para dar uma forma ovalada (foto 3.1)

 Distribuir o alecrim sobre a massa
 Regar com o azeite e polvilhar o sal 

(foto 3.2)
 Deixar 30 minutos no forno, ate as 

bordas ficarem douradas

Foto 3.1

Foto 3.2
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Constituição Nutricional:

Ingredientes Constituição Nutricional Qualitativa

Farinha de Trigo Carboidratos Proteína Fibra
Alimentar Ferro Ácido Fólico

Farinha de Trigo
Integral

Carboidratos Proteína Fibra
Alimentar

Azeite Lipídios Vitaminas E

Fermento
Biológico Fresco

Carboidratos Proteína Lipídios 

Mel Carboidratos 

Sal Sódio Potássio Magnésio 

Alecrim Carboidrato Proteína Lipídios 
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Esfiha de carne ao
Estilo de Baalbek Ana Narduzzo, Gabriela Tiba, Laura Vezzano, Luisa 

Cereda e Pauline Rojas

3J
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 250 gramas de farinha de trigo

❑ 5 gramas de açúcar refinado branco

❑ 150 ml de água + 2 colheres de sopa

rasas de água

❑ 3 gramas de fermento biológico seco

instantâneo

❑ 3 gramas de sal

❑ 30 ml de azeite extravirgem

Ingredientes 
para massas:
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Ingredientes para o
recheio e a montagem:

❑ 300 gramas de carne moída bovina tipo
patinho

❑ 1 tomate médio (aproximadamente 170
gramas)

❑ ½ cebola pequena (aproximadamente
50 gramas)

❑ Pimenta síria a gosto

❑ Sal a gosto

❑ Pimenta do reino moída na hora a gosto

❑ Fuba mimoso a gosto (para polvilhar a
bancada e dar textura a esfiha)
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas a massa:

1. Em uma tigela, misture a água, o açúcar e o fermento 

biológico;

2. Acrescente essa mistura e a farinha na batedeira de 

uma só vez, e bata bem para misturar por completo;

3. Misture o sal, aos poucos, em pitadas, para não 

deixar a massa dura;

4. Junte o azeite e misture novamente;

5. Depois de obter uma massa homogênea, retire da 

batedeira e sove a massa por 10 minutos em uma 

bancada levemente enfarinhada;

6. Após a etapa 5, modele uma bola com a massa, 

coloque em uma tigela grande (pra ter espaço pra ela 

crescer) e cubra com um pano de prato limpo;

7. Deixe a massa descansar por uma 1 hora;
Tempo de preparo: 130 min
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Etapas o recheio:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Com um descascador de legumes tirar a pele do 

tomate e corte em quartos;

8. Descasque e corte a cebola ao meio;        

9. Transfira os legumes para o processador de 

alimentos (ou mixer) E bata até formar uma pasta;

10. Em uma tigela misture a carne com a pasta de 

cebola e tomate;

11. Tempere a gosto com sal, pimenta do reino e 

pimenta Síria;

12. Modele a carne em 12 bolinhas de cerca de 4 cm 

de diâmetro;

13. Transfira para uma travessa e reserve;
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Etapas a montagem:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

NESSE MOMENTO, Pré aqueça o forno por 30 minutos a 220 °C

14. Transfira a massa para a bancada polvilhada com fubá e, com as 

mãos aperte delicadamente para aplainar a massa e eliminar o ar;

15. Com uma faca, corte a massa em 12 pedaços iguais e enrole uma 

bolinha com cada um(aproximadamente 30 gramas por bolinha)

16. Polvilhe a bancada com fubá e, com rolo, abra cada porção de 

massa num círculo de cerca de 10 cm de diâmetro;

17. Para modelar a esfiha aberta em formato de estrela de quatro 

pontas: coloque uma bolinha de carne no centro do disco de massa;
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Etapas a montagem:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

19. Repita o mesmo movimento no o outro eixo;

20. Repita a montagem com o restante;

21. Transfira a esfiha para uma assadeira grande anti
aderente (se preferir unte a assadeira com óleo);

22. Leve a assadeira ao forno pré aquecido aí e deixe assar
por 20 minutos até que a massa fique bem dourada;

23. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes
de servir.

18. Olhando para o disco pense em uma estrela imaginária
de quatro pontas formadas por um eixo vertical e
horizontal puxa as contas do primeiro eixo,
simultaneamente, uma de cada lado da bolinha, usando
os dedos polegares e indicadores, em um movimento
para cima;
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), da 
farinha (amido);

Presença de proteínas provenientes da carne;

Presença de lipídios provenientes do azeite e gordura da carne;

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes do tomate e 
da cebola.
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Camarão com catupiry 

3G

Gabriel – 9 ; Matheus – 29; Philip – 30
Tarcisio – 36; Tomer – 39

Receita rica em vitaminas e proteínas! 
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 Camarões 

 Sal 

 Pimenta do Reino 

 Azeite 

 Tomate 

 Leite

 Maisena 

 Alho 

 Queijo ralado

 Catupiry

Ingredientes:
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Etapas:
1. Em uma frigideira fritar o camarão 

no azeite com alho.

2. Reserve.

3. No mesmo azeite jogar a passata de 
tomate e um pouco de água. Deixar 
reduzir e encorpar.

4. Juntar a maisena diluída no leite e 
engrossar o molho.

5. Juntar os camarões.

Tempo de preparo:1h 10min
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Etapas:
6. Colocar a pimenta do reino (moída na

hora), a salsinha e uma pitada de sal.

7. Forrar o fundo de uma vasilha com
catupiry, amassando com um garfo.

8. Colocar os camarões com molho por
cima do catupiry.

9. Queijo ralado a gosto por cima de
tudo.

10.Colocar a vasilha no formo pré-
aquecido por mais ou menos 20/30
minutos .

11.Agora é só se deliciar!
Tempo de preparo:1h 10min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos 
provenientes da maisena (amido).

Presença das proteínas provenientes 
do camarão e do leite. 

Presença dos lipídios provenientes do azeite. 
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Bolo de Cenoura

Receita boa para um lanche da tarde ou um picnic.
3J

Erik Su 08 Leonardo Dauar 19 Luigi Galante 22 
Matheus Lima 28 Tiago Lo 38 Victor Sze 40 
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❑ 2 Xícaras de chá de farinha de

❑ 3 Ovos

❑ 1 Colher de chá de farinha de trigo

❑ 1 Xícara de óleo

❑ 2 Cenouras

❑ 2 Xícaras de açucar

Ingredientes:
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Etapas:

1. Quebrar os 3 ovos em uma xícara
2. Descascar , cortar e bater no 

liquidificador as cenouras
3. Colocar as duas xícaras de açúcar , 

cenoura , ovos e uma xícara de óleo 
em um pote , e misturar tudo com 
uma colher

Tempo de preparo: 90 min
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Etapas:

7. Adicionar a farinha de trigo aos poucos e 

continuar mexendo

8. Adicionar o fermento e continuar mexendo

9. Quando a massa estiver consistente, colocar 

em uma forma e levar ao forno por 40 o 

minutos à 180 graus

10. Após 40 minutos retirar do forno e estará pronto
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Constituição Nutricional:
Açúcar ( Carboidratos, Vitaminas do complexo B )

Farinha de trigo ( Carboidratos ,Vitaminas do complexo B )

Fermento ( Carboidrato , Proteínas e vitaminas B )

Cenoura ( Vitamina C, proteína, carboidrato, lipídio )

Ovos (Proteínas, carboidrato, vitamina A, D e B6, lipídio)

Óleo (Lipídio)
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Torta de Limão

Receita boa tanto para datas comemorativas e festivas quanto para um 
simples dia em casa. É a combinação perfeita entre o azedinho do limão e o 
doce da cobertura. Além de seu fácil preparo, a torta de limão é deliciosa e 
uma queridinha dos brasileiros! 

Isabella Baena- 14, Luísa Lira- 23, Duda Vaz- 25, 
Martina Tenório- 26, Sophie Affonso-35

3J
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Para a massa:

❑ 200g de biscoito de maisena;

❑ 150g de margarina.

Para o recheio:

❑ 1 lata de leite condensado (395g);

❑ 1 caixa de creme de leite (200g);

❑ Suco de 4 limões;

❑ Raspas de 2 limões.

Ingredientes:
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Ingredientes:

Para a cobertura:

❑ 3 ou 4 claras de ovo;

❑ 3 colheres (sopa) de açúcar;

❑ Raspas de 2 limões para decorar (opcional).
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Etapas:
Para a massa:

1. Triture o biscoito de maisena em um
liquidificador, processador ou até à mão;

2. Junte o biscoito à margarina e misture
mais um pouco;

3. Despeje a massa em uma forma de fundo
removível;

4. Com as mãos, espalhe os biscoitos
triturados no fundo e nas laterais da
forma, cobrindo toda área de maneira
uniforme;

5. Leve ao forno médio (180° C),
preaquecido, por aproximadamente 10
minutos.

Tempo de preparo: 60 min
517



Etapas:
Para o recheio:

6. Bata todos os ingredientes (do recheio) no
liquidificador (exceto as raspas de limão) até
obter um creme liso e firme;

7. Recheie a massa já assada e leve à geladeira
por 30 minutos.

Para a cobertura:

8. Bata as claras em neve e acrescente o açúcar;

9. Misture até obter um ponto de suspiro e leve
ao forno até dourar;

10. Desenforme a torta (sem retirar o fundo
falso), despeje a cobertura e acrescente as
raspas de limão.
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Constituição Nutricional:

Esta receita apresenta principalmente, uma quantidade maior de
carboidratos. Pode-se observar a presença destes na bolacha de
maisena (composta dentre outros componentes, de açúcar e
amido), no próprio açúcar utilizado na preparação da cobertura e
no leite condensado.

Além disso, pode-se observar a presença de vitamina C devido ao
suco de limão utilizado no preparo do recheio. Também há uma
parcela de lipídeos, uma vez que a margarina, usada na massa, é
composta principalmente de gorduras vegetais hidrogenadas; além
do creme de leite, também composto por gorduras, principalmente.

Por fim, apesar de pouca, há uma quantidade de proteínas. Esta é
identificada na clara de ovo utilizada na preparação da cobertura.
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Bolo de fubá com goiabada

Receita boa para comer com a família em um chá da tarde, no 
café da manhã e até mesmo no intervalo da escola.

Amy Tang 01 
Anna Yumi 04

Giovana Andrade 12
Rachael Águia 31
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 2 xícaras de leite (500 mL)

❑ 2 xícaras de fubá (500 g)

❑ 2 xícaras de açúcar (500 g)

❑ ½ xícara de óleo (125 mL)

❑ 3 colheres de sopa de manteiga (36 g)

❑ 4 ovos (4 gemas e 4 claras) (aprox. 176 g)

❑ 1 colher de sopa de fermento (12 g)

❑ Uma pitada de sal

❑ Farinha (para passar na goiabada)

❑ Goiabada

Ingredientes:
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Etapas:
1. Unte a forma com manteiga e farinha.

2. Pré-aqueça o forno à 180 graus.

3. Em uma panela coloque o fubá, o açúcar, o 

leite, o óleo e a manteiga e cozinhe até 

engrossar.

4. Deixe a mistura amornar e adicione as gemas.

5. Bata as claras em neve e adicione à mistura.

6. Adicione o fermento.

Tempo de preparo: 60 min522



Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

Para a montagem:

1. Corte a goiabada em cubos pequenos e

passe na farinha

2. Na forma untada coloque apenas

metade da massa, adicione a goiabada e

depois o restante da massa

3. Por fim, asse no forno à 180 graus

durante 30 minutos (ou até que o bolo

esteja firme e dourado)

523



Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do açúcar 
(sacarose), da farinha (amido/polissacarídeo), da manteiga 
(lactose), do leite (lactose), da goiabada (sacarose) e do fubá 
(amido/polissacarídeo).

Presença de proteínas provenientes do ovo e do leite.

Presença de lipídeos provenientes do óleo e da manteiga. 

Presença de sais minerais provenientes do sal.

Presença de vitaminas provenientes da goiabada (A, B e C).
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Bolo de Brigadeiro

Receita boa para um cafezinho de uma tarde fria em plena 
quarentena de uma pandemia global, para dar uma 
relaxada e encher seu corpo de glicose.

Bruno Guiselini, Gabriel Januario, Gustavo Soares, 
Pedro Luka, Michel Cyrulin

3K
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❑ 100g de margarina

❑ 150ml de leite

❑ 3 ovos

❑ Mistura para bolo sabor chocolate

❑ Calda de chocolate (3 colheres de sopa

de chocolate em pó e 2 colheres de

sopa de margarina, leite condensado)

Ingredientes:
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Etapas:

1. Misturar a mistura para bolo com o

leite, ovos e margarina.

2. Bata na batedeira em velocidade

alta por 4 minutos, até obter uma

massa homogênea e lisa.

3. Coloque a massa na forma untada

e enfarinhada.

4. Leve ao forno e deixe assar por 30

a 40 minutos. Fure a massa com

um garfo e sair seco estará pronto.
Tempo de preparo: 50 min
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Etapas:

7. Deixe o bolo esfriar por 15 minutos e

desenforme.

8. Pegue uma panela e coloque no fogão

com manteiga, adicione leite

condensado e leite em pó

9. Misture em fogo baixo até ficar cremoso

10.Adicione a calda em cima do bolo e

aproveite!
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

Presença de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas...

Valor nutricional dos ovos

Valor nutricional do leite

Valor nutricional da margarina (100g)
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Constituição Nutricional:

Valor nutricional da calda de chocolate Valor nutricional da mistura de bolo
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FOTO DO PRATO PRONTO

Bolo de Laranja

Essa receita é rápida, fácil e deliciosa! O bolo é 
ótimo como lanche da tarde ou café da manhã.

Eduardo Ferraro (4), João Pedro (16), Júlio Moreira (19),
Laura Perez (21) e Nina Imbiriba (31)

Bolo de Laranja

3K
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Para massa:
❑ ½ xícara de chá de óleo de girassol (110 ml)

❑ 1 xícara de chá de açúcar (184 gramas)

❑ 1 colher de chá de raspas de laranja

❑ ½ xícara de chá do suco de
laranja natural (110 ml), ou seja 2 laranjas.

❑ 2 ovos (100 gramas)

❑ ½ colher de chá rasa de sal (2g)

❑ ½ colher de sopa rasa de fermento químico 
em pó (8 gramas)

❑ 1 e ½ xícara de farinha de trigo (206 gramas)

Para calda:

❑ ½ xícara de chá de suco de laranja (110 ml)

❑ ½ xícara de chá de açúcar (92 gramas)

Ingredientes
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
1. Pré-aqueça o forno a 180°C

2. Unte a assadeira de sua preferência
com manteiga e um pouco de farinha.

3. Lave as laranjas e com um ralador rale
a casca da laranja (aproximadamente
uma colher de chá) e reserve.

4. Corte as laranjas no meio e esprema o
seu suco e reserve.

5. Em um liquidificador junte o suco de
laranja reservado, os ovos, o óleo, 1/2
xícara açúcar e as raspas de laranja e
bata tudo por dois minutos

Tempo de preparo: 15 min
533



Etapas :

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

6. Despeje a mistura do liquidificador em um bowl e
adicione a farinha peneirada aos poucos (1/2
xícara de cada vez) e misture somente em um só
sentido para não formar bolhas.

7. Depois adicione uma pitada de sal, e por fim o
fermento químico e misture até se obter uma
massa homogênea.

8. Despeje a massa na assadeira e leve ao forno
por aproximadamente 50 minutos (ou até que o
bolo dourado).

9. Para calda, em uma panela adicione o suco de
uma laranja espremida e meia xícara de açúcar e
cozinhe por 3 minutos.

10. Quando o bolo estiver pronto e desenformado,
despeje a calda em cima antes de servir.
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), 
da farinha (amido) e da laranja (frutose).

Presença de proteínas provenientes dos ovos.

Presença de lipídios provenientes do óleo de girassol.

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes da 
laranja. Entre as vitaminas, destaque para a Vitamina C.
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Tabela Nutricional do Bolo Inteiro
Tabela Nutricional do Bolo 
Inteiro % VD (*)

Calorias (valor 
energético) 2.969,53 kcal 148,47 %

Carboidratos totais 447,65 g 149,20 %

Carboidratos líquidos 442,91 g -

Proteínas 34,73 g 11,56 %

Gorduras totais 113,54 g 206,44 %

Gorduras saturadas 11,47 g 51,99 %

Fibra alimentar 4,74 g 18,95 %

Sódio 947,42 mg 39,47 %

(*) % 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.

O que são carboidratos líquidos?
Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras.
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Tabela Nutricional de uma fatia de bolo 
(aproximadamente 100 g)

Tabela Nutricional de uma 
fatia de bolo 

(aproximadamente 100 g)
% VD (*)

Calorias (valor energético) 296,95 kcal 14,84 %

Carboidratos totais 44,76 g 14,92 %

Carboidratos líquidos 44,29 g -

Proteínas 3,47 g 1,15 %

Gorduras totais 11,35 g 20,64 %

Gorduras saturadas 1,14 g 5,19 %

Fibra alimentar 0,47 g 1,89 %

Sódio 97,74 mg 3,94 %

(*) % 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.

O que são carboidratos líquidos?
Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras.
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Pão de mandioca
Gabriel (05), Juliana (18), Murilo (30) e Vitória (40)

3K
Receita boa para comer em um lanche, café da manhã ou café da tarde. 
Vai bem com manteiga, geleias, queijos ou pastas. Também pode ser 
usado para fazer um sanduíche com o recheio da preferência.
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Ingredientes:

❑ 250g (uma xícara) de mandioca cozida

❑ 1 colher de sopa de fermento biológico 

(envelope de 10g)

❑ ¼ de xícara de açúcar

❑ 4 xícaras de farinha de trigo

❑ 1 ovo

❑ ¼ de xícara de óleo

❑ 2 colheres de chá de sal

❑ 1 gema (opcional, para pincelar a massa)

❑ Manteiga ou óleo para untar a assadeira
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Etapas:

1. Descarte os fios duros da mandioca

(cozida) e bata no liquidificador com 1

xícara da água do cozimento;

2. Transfira para uma tigela grande, misture

o fermento, o açúcar e 1 xícara de farinha

e deixe descansar por 15 minutos;

3. Adicione o ovo, o óleo e o sal e

acrescente o resto da farinha aos poucos,

até a massa desgrudar das mãos;

Tempo de preparo: 3h15min

Etapa 3

Etapa 2
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Etapas:

4. Quando a massa estiver no ponto, posicione-a 

na assadeira já untada e deixe descansar 

coberta com um pano por 1 hora. Nessa etapa a 

massa dobrará de tamanho, portanto é 

importante que a assadeira seja grande. Outra 

sugestão é deixar a massa descansando em 

forno pré-aquecido desligado, para o processo 

ser mais rápido;

5. Depois da massa ter descansado, pincele com 

uma gema, se quiser obter uma cobertura mais 

dourada e bonita;

6. Leve ao forno a 220ºC por 30 minutos ou até 

que esteja assado.

Etapa 4

Etapa 5 Etapa 6

Etapa 5 541



Constituição Nutricional – Pão inteiro
Pão de mandioca 910g
Calorias 2893kcal

Carboidratos 496g

Fibras 58g

Lipídios 78g

Proteína 83,5g

Cálcio 260mg

Cobre 2,3mg

Ferro 19,4mg

Magnésio 723mg

Manganês 20,1mg

Fósforo 2g

Potássio 2,5g

Selênio 342,4µg

Sódio 9,6g

Zinco 15,2mg

Vit. A 178µg

Vit. B1 3,7mg

Vit. B2 1,8mg

Pão de mandioca 910g
Vit. B3 29,8mg

Vit. B5 5,9mg

Vit. B6 2,4mg

Vit. B12 1,1µg

Vit. C 33,5g

Vit. D 2,1µg

Vit. E 27,1mg

Vit. K 17,1µg

Ác. fólico 534,2µg
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Farinha 4 xícaras (480g)
Calorias 1632kcal

Carboidratos 345g

Fibras 51g

Lipídios 12g

Proteínas 63g

Mandioca 1 xícara (250g)
Calorias 402kcal

Carboidratos 95g

Fibras 4,5g

Lipídios 0,7g

Proteínas 3,4g

Açúcar 1/4 xícara (50g)
Calorias 193kcal

Carboidratos 50g

FIbras 0g

Lipídios 0g

Proteínas 0g

Constituição Nutricional – Macro nutrientes e calorias

• 4 xícaras de farinha de trigo (480g) – Dentre as vitaminas, a

farinha tem a B1, B3, B6 e o ácido fólico em maior

quantidade, e de sais minerais tem o cobre, magnésio, ferro,

manganês e zinco principalmente. O macronutriente mais

presente são os carboidratos com 345g, seguido de

proteínas com 63g e lipídios com 12g. Boa parte da fibra da

receita vem deste ingrediente, assim como a proteína.

• ¼ de xícara de açúcar (50g) - Totalidade em carboidratos,

pois foram retirados os sais minerais e outras vitaminas no

processo de refinamento.

• Mandioca (250g) - A mandioca é uma boa fonte de vitamina

C, dos sais minerais, o mais presente é o potássio. A

quantidade de carboidratos é mais expressiva, por volta de

95g, depois proteínas com 3,4g e por fim lipídios com 0,7g.
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Ovo + gema 1 ovo + 1 gema (66g)
Calorias 131kcal

Carboidratos 1,2g

Fibras 0g

Lipídios 9,7g

Proteínas 8,9g

Fermento biológico 1 xícara (10g)
Calorias 30kcal

Carboidratos 1,5g

Fibras 3,2g

Lipídios 0,7g

Proteínas 3,4g

Óleo       1/4 xícara (54g)
Calorias 477kcal

Carboidratos 0g

Fibras 0g

Lipídios 54g

Proteínas 0g

• Ovo + gema (66g) – Boa fonte de vitaminas A, B2, B5, B12 

e D com presença de cálcio, magnésio e fósforo. O 

macronutriente mais presente são os lipídios com 9,7g, 

seguido de proteínas com 8,9g e carboidratos com 1,2g.

• ¼ de xícara de óleo (54g) – Quase inteiro constituído de 

lipídios com 54g e quantidades inexpressivas de vitamina E, 

que é lipossolúvel.

• Fermento Biológico (10g) – Certa quantidade de vitaminas 

B3 e B5 e potássio e fósforo como principais sais minerais. 

Dos Macronutrientes predominam as proteínas com 3,4g, em 

seguida carboidratos com 1,5g e lipídios com 0,7g.

Constituição Nutricional – Macronutrientes e calorias
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Constituição Nutricional – Vitaminas e sais minerais

Ovo + gema 66g
Fósforo 172mg

Potássio 126mg

Sódio 124mg

Selênio 30mg

Cálcio 50mg

Vit. B2 0,5mg

Vit. B5 1,4mg

Vit. B12 1,1µg

Ác. fólico 44µg

Vit. A 156µg

Vit. D 2,1µg

Vit. E 1mg

Fermento 
biológico

10g

Potássio 95mg

Fósforo 63mg

Vit. B1 1,1mg

Vit. B3 4mg

Vit. B5 1,4mg

Ác. fólico 234µg

Óleo 54g
Selênio 12µg

Vit. E 22mg

Farinha 480g
Cobre 2mg

Potássio 1,7g

Fósforo 1,7g

Magnésio 657mg

Ferro 17mg

Selênio 300µg

Vit. B1 2,4mg

Vit. B2 0,8mg

Vit. B3 23,8mg

Vit. B5 2,9mg

Vit B6 2mg

Ác. fólico 212µg

Zinco 12,5mg

Mandioca 250g

Potássio 612mg

Fósforo 60mg

Magnésio 50mg

Cálcio 37mg

Sódio 35mg

Sal 12g
Sódio 9,4g

Cálcio 5,8mg

Potássio 1,9 mg

Magnésio 0,2mg

Ferro 0,1mg

Fontes:
https://cronometer.com/ -
USDA e NCCDB
https://www.fatsecret.com.br/
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Receita boa para pessoas que não se alimentam de carne 
animal e desejam manter uma alimentação balanceada, 
e também boa para a movimentação dos músculos. 

3K

Almôndega Vegetariana
Carolina Winarski 02, Heloisa Roza 10, Victor Cypriano 39
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❑ 150g de proteína de soja 

texturizada (escura)

❑ Água para hidratar

❑ 1/3 de um maço de cheiro verde

❑ 1 cebola pequena

❑ Farinha de rosca

❑ 2 ovos

❑ Sal e pimenta a gosto

❑ Farinha de trigo

❑ Óleo de soja

Ingredientes:
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Etapas:
1. Em uma tigela coloque a proteína de soja 

texturizada e adicione água fervente até cobri-la.

2. Espere até 30 minutos ou até que esteja bem macia.

3. Escorra água, retirando o máximo possível desta 
(é recomendado o uso de um espremedor de 
batata).

4. Em uma tigela, coloque a proteína de soja, 
adicione os ovos, o cheiro verde e a cebola bem 
picados, o sal, a pimenta e misture.

5. Triture um pouco com o auxílio de um triturador e 
adicione a farinha de rosca e a farinha de trigo 
até que a mistura ganhe ponto de almôndega (até 
desgrudar das mãos).

6. Faça as bolinhas e frite-as em óleo quente.

Tempo de preparo: 60 min
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Constituição Nutricional:

❑ Presença de carboidratos provenientes da proteína de

soja, das ferinhas (rosca e trigo) e ovos

❑ Presença de proteínas provenientes da proteína de

soja (substituto da carne animal) e dos ovos

❑ Presença de lipídeos provenientes do óleo

❑ Presença de vitaminas e sais minerais provenientes

da proteína de soja (principalmente sódio)
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WAFFLES

Receita boa para o café da manhã para fornecer energia
ao metabolismo celular considerando a riqueza do 
alimento em carboidratos

Isabella Tamelini 13
Marina Ratão 28

Sofia Pires 36
3K
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE INICIAR 
O PREPARO DO PRATO

❑ 1 xícara (chá) de farinha de trigo

❑ 1 colher (chá) de fermento em pó

❑ ½ colher (chá) de sal

❑ 1 colher (sopa) de manteiga 
derretida (ou margarina)

❑ 1 colher (chá) de açúcar refinado

❑ 1 xícara (chá) de leite integral

❑ 1 gema

❑ 1 clara

❑ Cobertura de sua preferência
(a utilizada foi mel)

Ingredientes:
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Peneire todos os ingredientes secos 

em um bowl.

2. Derreta a manteiga.

3. Junte a gema, o leite e a manteiga 

derretida aos ingredientes secos e misture.

4. Bata a clara na batedeira até obter 

ponto de neve.

5. Adicione a clara batida em neve, 

incorporando delicadamente à mistura.

Tempo de preparo: 20 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Unte levemente a máquina.

8. Despeje aproximadamente ½ xícara de chá 

da massa.

9. Feche a máquina e espere de 2 a 3 minutos.

10.Passado o tempo, retire o waffle da máquina 

e sirva com alguma cobertura por cima.
SE
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Constituição Nutricional:

• Proteína: presente no ovo e no leite integral

• Carboidrato: presente na farinha, no açúcar refinado e no leite integral

(lactose)

• Lipídio: presente na manteiga e no leite integral

• Vitaminas: grande presença no ovo (vitaminas D, E, K, B2, …) e

complexo B no leite integral

• Minerais : presença de cloro e sódio no sal e de cálcio no leite integral
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Panqueca de
Presunto e Queijo

Esta simples porém deliciosa receita, pode ser feita por iniciantes na cozinha. 
Com poucos ingredientes e em pouco tempo, você pode matar sua fome e se 
deliciar com esta panqueca de massa fofinha e recheio saboroso.

Lucas Borges(23)
Luiz Henrique Bonilha(25)

3K
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❑ 1 xicara de leite

❑ 1 xicara de farinha de trigo

❑ 1 ovo

❑ 300 mL de molho de tomate

❑ 6 fatias de Queijo Prata

❑ 6 fatias de Presunto

❑ Queijo parmesão ralado a gosto

❑ Sal a gosto

*6 porções

Ingredientes:
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Etapas:
1. Bata o ovo, a farinha e o leite em

um liquidificador por 2 minutos.

2. Leve ao fogo uma frigideira untada
com manteiga.

3. Com uma concha, esparrame a
massa em círculo pela frigideira.

4. Espere fritar e vire do outro lado.

5. Depois de frita em ambos lados,
preencha o meio da massa com o
queijo e o presunto.

6. Com ajuda de uma espátula, retire-a.

Tempo de preparo: 30 min
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Etapas:

7. Retire com cuidado e arrume em
uma travessa.

8. Sirva com o molho de tomate e
queijo ralado.
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Constituição Nutricional:

Leite: Cálcio, vitamina B2, vitamina B12, vitamina A, lipídios.

Farinha de trigo: Carboidratos, vitamina B, glúten.

Ovo: Proteína, lipídios, vitamina B2.

Presunto: Proteína, lipídios, cálcio, ferro, vitamina B.

Queijos: Lipídios, proteína, sódio, cálcio, vitamina A.
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Jordanna Zancaneli 17
Larissa Domeneck Nissan  20

Lucas Baso Lestido 22

3K

Receita  interessante de café da manhã  ao passo que 
fornece nutrientes  essenciais para dar energia e garantir 
disposição e concentração nas atividades  propostas.

Bolo de cenoura com 
cobertura de chocolate 
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❑ ½ xícara (chá) de óleo

❑ 2 cenouras

❑ 4 ovos

❑ 2 xícaras (chá) de açúcar

❑ 2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

❑ 1 colher (sopa) de fermento em pó

Ingredientes: massa
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Ingredientes: cobertura 

❑ 1 colher (sopa) de manteiga

❑ 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

❑ 1 xícara (chá) de açúcar

❑ 1 xícara (chá) de leite
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Etapas: massa

1. Em um liquidificador, adicione a cenoura, os 
ovos e o óleo, depois misture.

2. Acrescente o açúcar e bata novamente por 
5 minutos.

3. Em uma tigela ou na batedeira, adicione a 
farinha de trigo e depois misture novamente.

4. Acrescente o fermento e misture lentamente 
com uma colher.

5. Asse em um forno preaquecido a 180° C por 
aproximadamente 40 minutos.

Tempo de preparo: 40 min
563



Etapas: cobertura

1. Despeje em uma tigela a manteiga, o chocolate

em pó, o açúcar e o leite, depois misture.

2. Leve a mistura ao fogo e continue misturando até

obter uma consistência cremosa, depois despeje

a calda por cima do bolo.
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Constituição Nutricional:

Proteína: presente no ovo

Carboidrato: presente no açúcar, farinha de trigo, fermento em pó

Lipídeo: óleo

Fibras: cenoura 

Vitaminas: D e E presentes no ovo 
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TORTA COOKIE 

3K

 Isabella Hashida 14, Maria Eduarda Tarallo 26, Paola Guerra 32, 
Tamie Sato 37, Thalita Minotelli 38 

Receita boa para quem quer deliciar um doce, mas sem fugir dos 
nutrientes necessários para o corpo. além de servir como uma 
sobremesa, essa torta pode se tornar uma opção de pós-treino!
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 1 Ovo (50 gramas)

 1 colher de sopa (15 ml) de
essência de baunilha

 75 gramas de açúcar mascavo

 60 gramas de açúcar refinado

 160 gramas de farinha de trigo

 1 colher de chá de fermento em
pó ou bicarbonato de sódio

 100 gramas de chocolate ao
leite em gotas

Ingredientes:
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Etapas:

1. Colocar a manteiga (que deve estar em
temperatura ambiente) e o ovo em uma
bacia. Amassar a manteiga com o ovo
misturando muito bem.

2. Acrescentar à mistura a colher de sopa de
essência de baunilha. Misturar mais um
pouco. A manteiga não vai se dissolver
completamente, então ela ficará com um
aspecto pedaçudo, talhado.

3. Adicionar 60 gramas de açúcar e seguir
com a mistura.

4. Adicione 75 gramas de açúcar mascavo e
continue misturando.

Tempo de preparo:1h 10min

ANTES DE COMEÇAR PRÉ AQUEÇA
O FORNO A 180 GRAUS 
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Etapas:
5. Misturar a massa até que ele chegue 

no ponto ilustrado na imagem.

6. Colocar a farinha de trigo aos poucos 
e ir unindo os ingredientes até obter 
uma massa que não grude nas mãos. 
Se necessário, acrescente mais 
farinha de trigo até dar o ponto.

7. Acrescentar o fermento e seguir 
misturando.

8. Por último adicionar as gotas à massa 
e deixá-la uniforme

Tempo de preparo:1h 10min

5 6

7 8
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Etapas:
9. Envolver a massa em plástico filme e deixá-la

descansando por 30 minutos na geladeira.

10.Depois dos 30 minutos de geladeira, abrir a
massa e dividi-la em duas partes ( uma para a
“tampa” e outra para o fundo e as laterais).
Pegue a parte escolhida para o fundo e as
laterais e estique-a com um rolo de madeira.
Atenção: Posicione a massa entre duas faces de
plástico filme para que ela não grude no rolo.

11.Leve a massa à forma de sua escolha, mas
antes, unte-a com desmoldante ou manteiga.

12.Depois de encaixada com cautela e capricho para
que o desenho da massa na forma fique
uniforme, adicione a nutella na quantidade de
seu agrado.

Tempo de preparo:1h 10min

9 10 11

12
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Constituição Nutricional:

• Presença de proteínas  provenientes da
clara do ovo

• Presença de carboidratos provenientes
do açúcar  refinado e mascavo
(sacarose), da farinha (amido),  da
manteiga (lactose), da nutella e do
chocolate ao leite (sacarose)

• Presença de lipídios da nutella, do
chocolate ao leite e da gema do ovo
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Brigadeiro de colher 

Receita boa para comer em dias frios e dividir 
com a galera (depois da quarentena)!

Gabriela Akkari (07), Luisa Nunes (24), 
Isa Matuoka (12), Yasmin Haddad (41) 

e Sofia Perez (35)

3K
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❑ ½ Colher de sopa de Manteiga

❑ 1 Lata de leite condensado

❑ 2 colheres de sopa de chocolate em pó

Ingredientes:
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Etapas:

1. Derreter a manteiga em uma panela.

2. Adicionar o leite condensado.

3. Adicionar o chocolate em pó.

4. Misturar tudo em fogo médio até o 

brigadeiro endurecer.

5. Depositar tudo em um recipiente.

Tempo de preparo: 15 min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do chocolate em pó 

(sacarose) e da manteiga (lactose).

Presença de lipídios provenientes da manteiga e do leite condensado

Presença de proteínas vindas do leite condensado

As vitaminas presentes, apesar de poucas, são em decorrência do 

chocolate em pó; entre elas, vitamina A,D,C,B2 e B12
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Torta de frango

3K
Nº: 03,08,11,34,15

Receita boa para comer no almoço com a família numa quinta.
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

Ingredientes:
❑ 1 peito de frango desfiado

❑ 2 dentes de alho

❑ 1 Tomate Picado
❑ ½ lata de milho

❑ 2 colheres (de chá) de fermento

❑ Sal a gosto

❑ 3 xícaras de farinha de trigo

❑ 4 ovos

❑ 200 mL de óleo de soja

❑ 500 mL de leite

❑ 100 mL de molho de tomate

❑ Azeite

❑ Queijo
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
1. Colocar azeite meia cebola e 2 

dentes de alho picados na panela.

2. Após 3 minutos adicionar o frango 
desfiado.

3. Adicionar sal e pimenta a gosto.

4. Misturar.

5. Transferir a mistura para um pote.

6. Adicionar um tomate picado, meia 
lata de milho e uma cebola picada.

7. Adicionar 100 ml de molho de 
tomate, sal e orégano.

8. Misturar bem.

Tempo de preparo: 60 min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

11. Misturar 500 ml de leite, 200 ml de óleo de
soja e 4 óvos no liquidificador

12. Adicionar 3 xícaras de farinha de trigo ao
liquidificador e bater até ficar homogêneo

13. Adicionar duas colheres de chá de fermento e
sal a gosto, bater novamente até ficar
homogêneo

14. Adicionar metade da mistura do liquidificador a
uma forma com óleo

15. Adicionar mistura de frango

16. Adicionar metade restante do liquidificador em
cima do frango

17. Adicionar queijo e levar ao forno pré-aquecido
a 220 graus por 35 minutos
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

Tabela Nutricional:
Calorias (Valor Energético) 3745,3 kcal

Carboidratos 154,9 g

Proteínas 139,4 g

Gorduras Totais 286,1 g

Gorduras Saturadas 68,3 g

Fibras 13 g

Vitamina C 10 mg

Vitamina B3 14,8 mg
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FOTO DO PRATO PRONTO

A torta de limão com massa de biscoito é uma receita econômica, deliciosa 
e de fácil preparo, uma sobremesa simples, prática e muito gostosa.

André Pizoli 1, Gabriel Tosi 12 e Lucca Ribeiro 28

3L

FOTO DO PRATO PRONTO

Torta de limão
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❑ 1 pacote de bolacha maizena

❑ 4 colheres de sopa cheias de 

margarina sem sal

❑ 1 lata de leite condensado

❑ 1 caixa de creme de leite

❑ Suco de 2 limões 

❑ Raspas de limão a gosto (para decorar)

Ingredientes:
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Etapas:
Preparo da massa

1. Etapa 1- Bata as bolachas maisena no

liquidificador ou no processador até obter

uma farinha fina.

2. Em uma tigela, misture a farinha de bolacha

com a margarina, com as pontas dos dedos,

até obter uma massa homogênea

3. Forre o fundo e a lateral de uma forma de

fundo removível com a massa.

4. Leve para assar em forno médio preaquecido

por 10 a 15 minutos.

5. Retire do forno e espere esfriar.

Tempo de preparo: 260 min
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Etapas:

Modo de preparo do recheio 

6. No liquidificador, bata o leite condensado, 

o creme de leite e o suco de limão, até 

obter uma mistura homogênea.

7. Coloque sobre a massa de bolacha já fria 

e decore com raspas de limão a gosto.

8. Leve à geladeira por cerca de 4 horas.

9. Sirva gelada.
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Constituição Nutricional:

Leite condensado Biscoito de maizena Margarina sem sal

Creme de leiteLimão 585



Receita boa para iniciantes. Um pão rápido, delicioso 
e fácil de se fazer, perfeito para servir como entrada, 
podendo ser servido para muitas pessoas.

Pão Italiano sem Sova
Daniel 5, Enzo 7, Vinícius 41, Vinícius 42

3L
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

❑ ¼ de colher (chá) de fermento

biológico seco instantâneo

❑ 1 ¼ colher (chá) de sal

❑ 1 ½ xícara (chá) de água filtrada

Ingredientes:

587



FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:

1. Misturar a farinha, o sal e o

fermento em uma tigela e depois

adicionar toda a água.

2. Misturar vigorosamente com uma

espátula, desmanchando

aglomerados de farinha.

3. Tampar a mistura com papel filme

deixar fermentar por 12 a 16 horas.

Tempo de preparo: 12-16 

horas
588



Etapas:

4. Após a fermentação, despeje a massa

em uma tigela forrada com um pano,

polvilhado com farinha de trigo integral.

Deixe o forno pré-aquecer.

5. Vire a massa em uma bancada, também

coberta com farinha de trigo, e então

dobre a massa sobre ela mesma em

quatro direções de fora para dentro.

6. Vire a massa com uma espátula e

molde-a para o formato do pão.
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Etapas:

7. Após mais 30 minutos de descanso, ponha a

massa em uma panela média com tampa

polvilhada com farinha e leve-a ao forno por

25 minutos.

8. Abra a tampa e deixe o pão por mais 20

minutos no forno, e então, transfira o pão

para uma grade

9. Polvilhe o topo do pão com farinha de trigo.
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Constituição Nutricional:

Esta receita é extremamente simples, sendo que o único 

ingrediente que apresenta valor nutritivo considerável é a 

farinha de trigo, o que faz com que esta receita apresente 

somente carboidratos em sua composição.
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Cheese Rosbife com tomate

Um bom sanduiche para comer em um lanche da tarde ou no café 
da manhã. Além disso, é muito prático e rápido de fazer. Também 
podemos perceber que é um lanche balanceado, uma vez que 
possui proteínas, lipídios e carboidratos.

Daniel Steinberg 06
Gabriel Tumang 13 

Giovani Damiani 15
3L
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❑ Pão Francês integral

❑ Manteiga

❑ Queijo Muzzarela

❑ Rosbife

❑ Tomate

Ingredientes:
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Etapas:

1. Abrir o pão e colocar a manteiga

2. Colocar o rosbife e queijo na 

outra parte do pão

3. Colocar o tomate em cima e 
fechar o pão

4. Colocar o pão na sanduicheira 

por 10 min

Tempo de preparo: 10 min
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Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do pão integral ( amido) 

e da manteiga (lactose).

Presença de proteínas provenientes do rosbife e queijo.

Presença de lipídios provenientes da manteiga.

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes do tomate. 

Entre as vitaminas, destaque para a vitamina C

595



FOTO DO PRATO PRONTO

Brownie

Receita boa para dar bastante energia e quebrar aquela dieta. 

Barbara Melin 
Felipe Arai

João Lucas dos Anjos 
Julia Nasser

Luiz Eiji Taira
3L
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 200 g de chocolate meio

amargo derretido

❑ 1/2 xicara de açúcar

❑ 1 xicara de farinha de trigo

❑ 4 ovos

❑ 150 g de manteiga derretida

❑ 100 g de chocolate em pó

Ingredientes:
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Etapas:
1. Meça e separe todos os ingredientes

2. Pré-aqueça o forno a 180 °C
3. Unte uma forma, de preferência 

retangular.
4. Em um recipiente, junte os ovos e o 

açúcar e bata com um fuê.

5. Adicione a manteiga derretida (não muito 
quente para não cozinhar os ovos) e 
continue mexendo.

6. Acrescente o chocolate derretido e o 
chocolate em pó e os incorpore à massa.

Tempo de preparo: 15 min
598



Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

7. Coloque a farinha e continue mexendo.

8. Quando a mistura estiver homogênea, a 

transfira para a forma untada 

9. Leve ao forno a 180°C por 30 minutos.
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), da 

farinha (amido), da manteiga (lactose), e do chocolate (lactose)

Presença de lipídios provenientes do chocolate e da manteiga

Presença de proteínas provenientes do ovo.
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Bolo de Limão 
da família

Receita boa e fácil para aproveitar o domingão com a família e amigos

Carolina Bronfman 4, Eric von 8, Felipe Millani 9, Laura 
Senra 23, Lorenzo Moreno 27, Victor Urias 39

3L
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❑100 ml de óleo

❑300 g de açúcar

❑3 ovos

❑Raspas da parte verde da casca de

um limão

❑150 ml de limão espremido

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑1 pitada de sal
❑100 ml de leite
❑400 g de farinha de trigo sem fermento
❑1 colher de fermento químico em pó

OBS : calda opcional – uma lata de leite 
condensado e um limão espremido.
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Etapas:

1. Coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o 
sal e o leite em um recipiente.

2. Mexa até a mistura ficar homogênea.

3. Raspe a parte verde da casca de um 
limão.

4. Esprema os limões até chegar na 
quantidade indicada.

5. Adicione as raspas e o suco de 
limão na mistura e mexa.

Tempo de preparo: 1 hora 

aproximadamente604



Etapas:
6. Coloque a farinha de trigo no recipiente

de 100 em 100 g e misture cada vez que
colocar até formar uma massa pastosa.

7. Ponha a colher de fermento na massa e
espalhe a sobre a mistura.

8. Ligue o forno e espere aquecer.
9. Unte a forma com farinha e óleo.
10. Coloque a massa na forma e a disponha

no forno por 45 minutos a 180 graus.
11. Retire do forno e aproveite ☺.

Opcional : misture o leite condensado com o 
limão espremido e raspas de limão e 
derrame sobre o bolo.
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Constituição Nutricional:
• Ovos - proteínas (majoritariamente albuminas), Vitaminas A, D, E, 

B-6 e B-12 e gorduras.

• Açúcar - carboidratos (Sacarose).

• Sal - Sódio e Iodo.

• farinha de trigo - Em sua maioria carboidratos, mas também 
apresenta vitaminas, proteínas, gorduras e vitaminas (A e B-6).

• Leite - carboidratos (lactose), proteínas, cálcio, magnésio, sódio, 
potássio e gorduras.

• Limão e sua casca - proteínas, carboidratos, gorduras, ferro, cálcio, 
potássio, vitamina B6 e uma ótima fonte de vitamina C.

• fermento em pó - carboidratos e sódio.

• óleo - vitamina E e gorduras.

FOTO DO PRATO PRONTO

Banoffe

Receita boa para te animar e te dar energia para começar o dia bem!

Giovana Zampieiri, Lia Vaz, Luisa Luz e Vitória Sarmazo

3ºL

Banoffe

606



FOTO DO PRATO PRONTO

Banoffe

Receita boa para te animar e te dar energia para começar o dia bem!

Giovana Zampieiri, Lia Vaz, Luisa Luz e Vitória Sarmazo

3L 

Banoffe
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 200 g de bolacha maizena

❑ 100 g manteiga sem sal

Ingredientes 
da base:

Ingredientes
do recheio:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 pote de doce de leite

❑ 300ml de creme de leite

❑ 2 colheres de sopa de açúcar

❑ 3 bananas nanicas
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Ingredientes 
do recheio:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 pote de doce de leite

❑ 300ml de creme de leite

❑ 2 colheres de sopa de açúcar

❑ 3 bananas nanicas
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

Etapas da base:

1. Processe os biscoitos até obter uma

farofa fina;

2. Derreta a manteiga e jogue por

cima da farofa. Processe até que

forme uma massa;

3. Cubra uma forma coma massa;

4. Leve ao congelador até que a massa

esteja congelada;

5. Asse em forno preaquecido a 220°C

por 10 minutos.

Tempo de preparo: 45 min45 minutos

Etapas do
recheio :

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO 
PREPARO DO PRATO.

7. Bata o creme de leite com açúcar até o

ponto de chantilly;

8. Monte as camadas: primeiro despeje o

doce de leite, em seguida cubra com as 

bananas, por fim coloque o chantilly.

Polvilhe chocolate raspado;

9. Leve a geladeira por pelo menos duas

horas antes de servir;

10.Está pronto!
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Etapas do recheio:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO 
PREPARO DO PRATO.

7. Bata o creme de leite com açúcar até o

ponto de chantilly;

8. Monte as camadas: primeiro despeje o

doce de leite, em seguida cubra com as

bananas, por fim coloque o chantilly.

Polvilhe chocolate raspado;

9. Leve a geladeira por pelo menos duas

horas antes de servir;

10.Está pronto!

611



Constituição Nutricional:

Presença de carboidratos provenientes do açúcar (sacarose), da 

manteiga (lactose), da banana (frutose), doce de leite e creme de 

leite (majoritariamente composto de lactose), bolacha maizena.

Presença de proteína provenientes da banana, bolacha maizena..

Presença de lipídio provenientes da manteiga, creme de leite, 

doce de leite, bolacha maizena.

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes da banana. 

Entre os sais minerais, destaque para sais de potássio. Doce de 

leite destaque para sodio e calcio. 

612



Bolo de cenoura

Receita boa para servir de cafézinho da tarde, 
acompanhada de um suco de laranja.

Giovanna Monteiro 16, Key Castro 22, Luiza Sato 31
3L
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❑ ½ xícara de óleo

❑ 3 cenouras médias raladas

❑ 4 ovos

❑ 2 xícaras de açúcar

❑ 2 e ½ xícaras de farinha de trigo

❑ 1 colher (sopa) de fermento

Ingredientes:

614



Etapas:

1. Em um liquidificador, adicione a cenoura, 
os ovos e o óleo, depois misture.

2. Acrescente o açúcar e bata novamente.

3. Em uma tigela ou na batedeira, adicione 
a farinha de trigo e depois misture 
novamente.

Tempo de preparo: 40 min
615



Etapas:

4. Acrescente o fermento e misture

lentamente com uma colher.

5. Asse em um forno preaquecido a 180° C

por aproximadamente 40 minutos.
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Constituição Nutricional:
Presença de carboidratos provenientes da cenoura, da
farinha (amido) e do açúcar (sacarose). 

Presença de lipídios provenientes do óleo.

Presença de proteínas provenientes do ovo.

Presença de vitaminas e sais minerais provenientes da 
cenoura. Entre
os sais minerais, destaque para sais de potássio, e entre 
as vitaminas, B, C e K.

617



Bolo de Frutas 
Cítricas
Receita boa para aquele dia de verão em que a gente quer dar uma 
refrescadinha no intestino e comer um bolinho mais leve e refrescante :)

Isadora Avruch 18, Júlia Lerner 21 e Maria Prista 33

3L

618



FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 3 xíc. de farinha de trigo

❑ 2 col. de chá de fermento

❑ 1 col. de chá de sal

❑ 200g de manteiga (temp. ambiente)

❑ 2 xíc. de chá de açúcar

❑ 4 ovos

❑ 1 xíc, de chá de leite

❑ raspas de duas frutas cítricas (limão,

laranja, tangerina…)

Ingredientes:
(para a massa)

619



Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ ⅓ xíc. suco de limão coado

❑ ⅔ xíc. de açúcar

(para calda)
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Etapas:
1. Preaqueça o forno a 180 °C.

2. Unte com manteiga uma forma e 
polvilhe farinha de trigo.

3. Peneire a farinha, o fermento e o sal 
em uma tigela e reserve.

4. Bata a manteiga na batedeira até 
ficar fofa (veloc. alta). Adicione o 
açúcar e bata para misturar. Coloque 
os ovos, um a um, batendo entre 
cada adição. Diminua a velocidade e 
acrescente os ingredientes secos aos 
poucos, alternando com o leite.

Tempo de preparo: 70 min
621



Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

5. Desligue a batedeira, adicione as raspas
de frutas cítricas e misture.

6. Coloque a massa na forma e gire para
nivelar.

7. Leve ao forno por 45 min. e espete com
um palito para ver se está pronto.

8. Retire do forno e passe uma faca de
ponta redonda para soltar da forma.

9. Deixe esfriar por 10 min. antes de
desenformar.

10.Enquanto o bolo esfria, misture o suco e
o açúcar. Ponha a calda sobre o bolo
após desenformar.
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Constituição Nutricional:

Valor energético: 3491,17 kcal =14576,6kJ

Carboidratos: 763,77g

Proteínas: 53,57g

Gorduras Totais: 24,22g

Gorduras Saturadas: 9,28g

Gorduras Trans: 0g

Fibra Alimentar: 6g

Sódio: 1102,4g
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Brigadeiro de Colher

Receita clássica e indispensável na casa de qualquer brasileiro: 
é rápida, fácil de fazer e deliciosa!

Laura Ignoto (24), Mateus Rocco (36), Victoria Itto (40)
3L
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❑ 1 Lata de leite condensado (375g)

❑ 1 colher de sopa de manteiga

❑ 2 a 3 colheres de sopa de cacau em pó

ou achocolatado (Nescau ou Toddy)

Ingredientes:
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Etapas:
1. Derreta a manteiga na panela.

2. Adicione a caixinha/lata de leite 
condensado.

3. Acrescente 2 a 3 colheres de chocolate 
ou cacau em pó e continue mexendo, 
em fogo baixo, até que a massa fique 
cremosa, homogênea e consistente.

4. Continue misturando até que o 
brigadeiro, “desgrude”, “se solte”, do 
fundo da panela.

Tempo de preparo: 15 min
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Etapas:
5. Retire da panela e deixe descansando
em um pote de vidro

6. Coloque na geladeira para manter e
cremosidade do brigadeiro e está pronto
para ser degustado!
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Constituição Nutricional:

- presença de carboidratos provenientes do leite condensado

(lactose), da manteiga (lactose) e do cacau em pó (frutose)

- presença de lipídios provenientes da manteiga

- presença de proteínas provenientes do leite condensado e do

cacau em pó

- presença de vitaminas provenientes do cacau em pó

- presença de sais minerais provenientes do leite condensado

(cálcio e sódio) e do cacau em pó (cálcio, ferro e magnésio)
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Bolo de Banana
(Vegano)

Receita boa para ganhar energia de uma maneira um 
pouco menos calórica e sustentável.

Caio Altman 03
Leonardo Migliori 25

Vitor Negreiros 43
3L
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❑ 4 bananas maduras

❑ 4 colheres de chá de limão espremido

❑ 2½ colheres de sopa de óleo vegetal

❑ 4 colheres de sopa de leite de amêndoa

❑ 2 colheres de chá de extrato de baunilha

❑ ½ xícara de açúcar mascavo (para joga

Ingredientes:
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Ingredientes:

❑ Entre 1 e 2 colheres de chá de fermento

❑ ¾ xícara açúcar mascavo

❑ ¾ colher de chá de bicarbonato de sódio

❑ ¼ colher de chá de sal

❑ ¾ colher de chá de canela

❑ ¼ de noz moscada

❑ 2¼ xícaras + 2 colheres de sopa de farinha de

trigo (porém pode usar farinha de amêndoa na

mesma quantidade)
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Etapas:

1. Pré-aqueça o forno a 180oC.

2. Amasse as bananas em uma vasilha até 

que ela fique praticamente sem pedaços e 

reserve.

3. Coloque todos os ingredientes secos em 

uma outra vasilha, misture e reserve.

4. Adicione o leite de amêndoas, óleo vegetal, 

extrato de baunilha e limão espremido na 

vasilha de banana e misture.

Tempo de preparo: 70 min
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Etapas:

5. Misture as duas vasilhas até formar uma

massa homogênea.

6. Unte a forma com óleo vegetal e farinha.

7. Despeje a massa homogênea na forma.

8. Adicione açúcar mascavo em cima da

massa.

9. Coloque no forno por 50min.

10.Depois de assado, coloque em um

recipiente adequado e sirva-se.
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

Presença de carboidratos proveniente do açúcar mascavo (sacarose), 
da banana (frutose), do limão (frutose) e da farinha (amido).

Presença de proteínas proveniente do leite de amêndoas e da banana.

Presença de lipídeos proveniente do óleo vegetal e no leite de 
amêndoas.

Presença de vitaminas e sais minerais proveniente do limão 
(vitamina C) e banana (vitaminas B1, B2, B6, B12). E em relação aos 
sais minerais a banana com presença de ferro e o limāo com presença 
de cálcio, ferro e fósforo.
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FOTO DO PRATO PRONTO

Receita boa para quando quiser uma 
sobremesa refrescante e diferente!

Fernanda Vanetti, Isabela Brito, Maria Luisa Barbosa, 
Maria Luisa Furtado, Melissa Milano.

3L

Torta de Limão
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE INICIAR 
O PREPARO DO PRATO

Massa

❑ 200g de bolacha maisena

❑ 150g de margarina

Recheio
❑ 1 lata de leite condensado
❑ 1 Caixa de creme de leite
❑ Suco de 4 limões

❑ Raspas de 2 limões

Cobertura
❑ 4 claras de ovo
❑ 3 colheres de sopa de açúcar
❑ Raspas de 2 limões para decorar

Ingredientes:
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Etapas:

Tempo de preparo: 60 minutos

Massa

1. Triturar a bolacha maisena em um

liquidificador

2. Juntar a margarina e bater mais

3. Despejar a massa em forma de fundo

removível (coloque papel manteira para

facilitar o manuseio)

4. Com as mãos, espalhe os biscoitos

triturados fundo e laterais da forma,

cobrindo toda área de maneira uniforme

5. Leve ao forno médio (180˚C)

preaquecido, por 10 minutos
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Etapas:
Recheio

1. Bata todos os ingredientes no liquidificador

(exceto as raspas de limão) até obter um creme

liso de firme

2. Recheie a massa assada e leve à geladeira por 30

minutos

Cobertura

1. Bata as Claras em Neve e acrescente o açúcar

2. Misture até obter um Ponto de suspiro e leve ao

forno até dourar

3. Desenforme a torta (sem retirar o fundo falso) e

despeje a cobertura e acrescente as raspas de limão
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Constituição Nutricional:

Bolacha maisena: 144g de carboidratos, 10,6g de proteínas, 14,4g de lipídios

Margarina: 675 mcg de vitamina A, 2,7mg de vitamina B1,  3mg de vitamina 

B6, 5,4 mg de vitamina B12, 120g de lipídios

Creme de Leite: 9,1g de carboidratos, 36,8g de lipídios

Leite Condensado: 220g de carboidratos, 28g de proteínas, 32g de lipídios

Limão: 1,2g de lipídios, 37,2g de carboidratos, 4,4g de proteínas

Clara de ovo: 2,8g de carboidratos, 44g de proteínas, 0,8g de lipídios

Açúcar Refinado: 6g de carboidratos
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Pizza de milho 
e bacon
Receita boa para fazer quando se está em 2 ou 3 pessoas e quer 
comer algo gostoso e fácil de preparar. De preferência fazer no 
jantar porque é um prato que abraça e ajuda a relaxar.

Marcel Leite 32
Pedro Imuta 38

3L
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FOTO DOS INGREDIENTES ANTES DE 
INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 250g de farinha de trigo

❑ ¼ colher de chá de sal

❑ 1 colher de chá de fermento

biológico seco

❑ 150ml de água morna

❑ 1 colher de sopa de azeite de oliva

Ingredientes:
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Ingredientes:

OUTRA FOTO DOS INGREDIENTES ANTES 
DE INICIAR O PREPARO DO PRATO

❑ 1 lata de milho

❑ 150 gramas de molho de tomate com pedaços

❑ 6 fatias de queijo mussarela

❑ 6 colheres de sopa de requeijão

❑ 150g de bacon frito em cubos
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FOTO DE UMA DAS ETAPAS DO PREPARO DO 
PRATO.

Etapas:
1. Peneirar farinha de trigo com sal e

misturar.

2. Faça um buraco no meio e

acrescente a água morna e o azeite.

3. Misture com uma espátula, em

seguida coloque a massa em uma

superfície enfarinhada e sove por 5

minutos até ficar macia e elástica.

4. Após sovar, coloque a massa em

uma tigela enfarinhada, cubra e

deixe descansar por 1h e meia.
Tempo de preparo: XX min
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Etapas:

FOTO DE OUTRA DAS ETAPAS DO PREPARO 
DO PRATO.

5. Após descansar sove mais 3 minutos em
seguida abra a massa com as mãos e
depois finalize com o rolo.

6. Disponha de uma forma retangular ou
redonda, passe a manteiga pela forma e
espalhe farinha por cima da manteiga.

7. Espalhe o molho de tomate sobre a
massa , acrescente requeijão, milho e os
pedaços de bacon. Cubra com as fatias
de mussarela.

8. Leve para assar em forno pré-aquecido a
230°C de 15 a 20 minutos.

9. Aproveite sua pizza caseira!
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Dicas para produzir a pizza:
1. Para evitar que a massa fique grudando na mão, passe um pouco

de farinha na mão.

2. Caso ficar sovando canse muito, troque para uma batedeira com.

3. Para ver se a massa está no ponto após sovar, pegue um pouco da
massa, faça uma bolinha e estique. Caso não rasgar no meio está
pronta mas se não estiver sove um pouco mais.

4. Deixe o horário de comer pré determinado pois facilita para
organizar o tempo que começará a fazer a massa já que precisa de
1h30 de descanso antes de continuar o resto das etapas.
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Constituição Nutricional:

Informações sobre constituição nutricional.

-Presença de carboidratos provenientes da farinha (amido) e do milho(amido).

-Presença de proteínas provenientes do bacon, do molho de tomate e do queijo de 
muçarela.

-Presença de lipídeos provenientes do bacon, do queijo, do requeijão e do azeite.

-Presença de sais minerais e vitaminas provenientes do sal, do milho, da água, do 
queijo e do molho de tomate (c), dando destaque ao fósforo, à vitamina E e potássio
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