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1. COMPOTA DE MAÇÃ 
 
8 maçãs vermelhas 
canela em pó 
 
Descasque e retire o miolo das maçãs. Corte-as em pedaços médios e despeje em uma panela. Cozinhe                 
tampado em fogo baixíssimo, mexendo de vez em quando, até as maçãs começarem a se desfazer.                
Quando as maçãs estiverem bem macias e toda a água tiver evaporado desligue o fogo. Depois de frias,                  
passe as maçãs no liquidificador até virar um purê. Acrescente canela a gosto.  
 
 
2. PANQUECA DE BANANA  
 
1 banana amassada 
1 ovo  
4 colheres de sopa de aveia (ou quinoa em flocos) 
1 colher de café de fermento em pó  
canela a gosto  
 
Misture todos os ingredientes em uma tigela, aqueça uma frigideira e grelhe a panqueca. 
 
  
3. SORVETE DE BANANA 
 
2 bananas maduras 
suco de limão 
 
Descasque as bananas, corte em rodelas, regue com suco de limão e leve ao freezer.  



 
Bata no liquidificador ou processador as bananas congeladas. Se estiver difícil de bater, espere              
descongelar um pouco. Depois de batido, leve para congelar novamente. 
 
Quando for bater a banana no liquidificador, você pode colocar cacau em pó, morangos ou outra fruta.                 
Outra opção é misturar uvas passas após bater no liquidificador. 
 
4.  TORTA DE AMÊNDOAS 
 
2 copos de amêndoas ou castanhas do pará 
1 copo de tâmaras/ameixas secas sem caroço 
o recheio de sua preferência 
 
Deixe as tâmaras de molho por 30 minutos, escorra e processe (ou vá batendo no liquidificador na função                  
pulsar) até obter uma pasta homogênea. Processe ou bata no liquidificador as amêndoas até obter uma                
farofa grossa. Misture as amêndoas e as tâmaras e modele em forma para tortas de aro removível. Cubra a                   
torta com papel filme e deixe no congelador durante pelo menos 1 hora antes de servir.  
 
Preencha com a compota de maçã ou outro recheio de sua preferência, desenforme e sirva bem gelada. 
 
 
5. OLHO DE SOGRA 
 
1 xícara de coco seco ralado (sem açúcar) 
½ xícara de damasco seco 
2/3 de xícara de ameixas secas  
 
Deixe os damascos de molho em água por pelo menos quatro horas. Escorra a água e bata os damascos                   
em um processador ou liquidificador na função pulsar juntamente com o coco ralado até ficar               
homogêneo.  
 
Hidrate as ameixas em água quente por cerca de 5 minutos. Escorra as ameixas, corte-as ao meio, sem                  
separar as duas metades. Faça bolinhas com o damasco e recheie as ameixas.  
 
 
6. TRUFAS DE CACAU 
 
2 xícaras de uva passa preta 
2 colheres de sopa de cacau em pó 
1 colher de sopa de tahine (pasta de gergelim) 
1 colher de sopa de água 
 
Bata a uva passa, o tahine e a água em um processador ou liquidificador na função pulsar até formar uma                    
massa homogênea. Coloque o cacau em um prato fundo. Umedeça as mãos e com ajuda de uma colher de                   
sopa faça bolinhas, passe no cacau e envolva bem até cobrir toda a superfície.  
 
Pode-se variar passando as trufas no coco ralado, em castanhas picadas ou amêndoas em lascas. Também                
pode-se trocar as uvas por banana passa ou tâmaras. 
 
 
7. BARRINHA DE CEREAL 
 
1 xícara de passas 
1 xícara de castanha de caju (ou amêndoas) 



½ xícara de farinha de aveia 
½ xícara de coco ralado 
1 colher de sobremesa de raspas de limão 
3 colheres de sopa de gergelim torrado  
 
Deixe as passas de molho durante meia hora em um pouco de água morna. Triture as castanhas no                  
processador até virar uma farofa grossa. Junte as passas escorridas e as raspas de limão e triture até a                   
mistura começar a se unir, formando uma bola. Transfira pra uma vasilha média e junte a aveia e o coco                    
ralado. Amasse bem, até que a massa deixe de grudar nas mãos. Unte uma vasilha de plástico pequena e                   
rasa (quadrada ou retangular) com um pouco de óleo e espalhe a massa sobre ela, formando uma camada                  
uniforme e bem fina. Tampe bem e deixe algumas horas na geladeira pra ficar mais firme. Descole a massa                   
da vasilha (coloque-a de cabeça pra baixo e bata no fundo), corte em pedaços e passe no gergelim. Guarde                   
na geladeira, em um recipiente fechado, por até 1 semana. 
 
Essa barrinha pode ser cortada com cortadores da forma que o educador quiser: corações, formas               
geométricas, bichos etc. 
 
 
8. PUDIM DE BANANA 
 
1 e 1/2 banana prata 
1 ovo 
200 ml de leite de coco 
 
Amasse as bananas e misture os outros ingredientes em uma tigela. Coloque em forminhas de metal e                 
leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até estar douradinho nas bordas. 
 
9. BOLO DE BANANA 
 
2 bananas nanicas bem maduras 
1/2 xícara de ameixas secas picadas 
2 ovos (opção sem ovos) ver receita Bolo de Banana Vegano 
1/4 xícara de óleo 
1 xícara de aveia 
1 colher de sopa de fermento em pó 
canela em pó para polvilhar 
 
Bata tudo no liquidificador, deixe para colocar o fermento por último e faça isso e uma vasilha, misturando                  
bem. Coloque em forma de bolo untada e polvilhada. Asse em forno preaquecido a 200ºC por 35-40                 
minutos.  Após desenformar, polvilhe canela em pó. 
 
 
10. SAGU DE FRUTAS 
 
1 xícara de sagu de tapioca 
1 litro de suco de fruta 
temperos e frutas picadas a gosto 
 
Coloque o sagu de molho em uma xícara de suco por meia hora. Leve ao fogo baixo o suco restante com o                      
sagu e tempere ao seu gosto. Por exemplo, no suco de uva acrescente cravo e canela, no suco de laranja                    
umas sementinhas ou folhinhas de erva doce, no suco de melancia coloque hortelã. Mexa a panela                
constantemente por 15 minutos, até o sagu ferver e a maioria das bolinhas ficar transparente. Ao final                 
leve pra gelar. 
 



11. BOLINHO DE MAÇÃ 
 
3 maçãs médias 
1/2 xícara de suco de laranja 
1/2 xícara de óleo  
1 colher de sopa de suco de limão 
1/2 xícara de banana nanica amassada 
1/2 xícara de uvas passas  
1 colher de chá de canela em pó 
1 e 1/2 xícara de farinha de trigo integral 
 
Descasque as maçãs e coloque as cascas em um liquidificador. Adicione o suco de laranja, o óleo, o suco de                    
limão e a banana e bata até obter uma mistura homogênea. Pique as maçãs em cubinhos pequenos e                  
coloque em uma vasilha. Adicione as uvas passas, a canela em pó, a farinha de trigo integral e a mistura do                     
liquidificador, mexa até ficar uma mistura uniforme. Acresce o fermento em pó e misture novamente. 
 
Distribua a massa em forminhas de papel (se usar essa opção tem que ter a forma de cupcakes) ou metal e                     
leve ao forno pré-aquecido a 210º por 25 minutos ou até assar por completo.  
 
 
12. COOKIES DE AVEIA 
 
1 xícara de maçã ralada 
3 xícaras de aveia 
½ xícara de castanhas do pará moída 
1 colherzinha de sal 
½ xícara de passas 
6 colheres de sopa de óleo de coco 
 
Misture todos os ingredientes e coloque-os às colheradas numa assadeira untada. Leve ao forno médio               
até ficarem durinhas. 
 
 
13. TAPIOCA TRÊS GRÃOS 
 
8 colheres de sopa de goma de mandioca peneirada  
1 colher de sopa de de gergelim 
1 colher de sopa de linhaça triturada 
1 colher de sopa de aveia em flocos  
 
Misture os ingredientes, aqueça uma frigideira grande e polvilhe punhadinhos da goma com a mão, até                
cobrir totalmente o fundo. Use as costas de um garfo pra espalhar delicadamente a goma e formar uma                  
camada uniforme. Deixe cozinhar mais uns instantes do outro lado e repita o processo para fazer mais                 
tapiocas. Sirva com o recheio que preferir. 
 
14. HAMBURGUER DE GRÃO DE BICO 
 
1 xícara de grão-de-bico cozido  
4 colheres de sopa de aveia em flocos finos 
¼ de abobrinha ralada 
½ cenoura ralada 
1 ovo batido 
½ cebola picadinha  
1 pitada de sal 



cheiro verde a gosto  
 
Misture todos os ingredientes com as mãos. Forme hambúrgueres do tamanho que desejar. Esquente uma               
frigideira com um fio de azeite, e coloque para grelhar. Espere até ficar dourado e sirva. 
 
 
15. MUFFIN SALGADO 
 
2 ovos   
3/4 de xícara de leite (pode ser leite vegetal – amêndoas, arroz, aveia, etc)  
4 colheres de sopa de azeite   
1 xícara de cenoura ralada grosso   
1/2 xícara de abobrinha ralada grosso   
1 xícara de peito de frango cozido e desfiado 
1 xícara de farinha de trigo   
1/2 xícara de farinha de trigo integral  
½ cebola ralada 
1 colher (chá) de fermento em pó  
1 pitada de sal 
orégano a gosto 
 
Em uma tigela, junte os ovos, o leite e o azeite. Adicione os ingredientes restantes mexendo até a mistura                   
ficar homogênea. Despeje a massa em 12 forminhas próprias para muffins até atingir cerca de dois terços                 
da altura. Leve ao forno preaquecido, em temperatura moderada (180 ºC), sobre a grade posicionada no                
meio, por 20 minutos ou até que, enfiando um palito no centro dos bolinhos, ele saia limpo. Retire do                   
forno e espere amornar de cinco a dez minutos antes de desenformar. 
 
 
16. BOLINHO DE ARROZ 
 
1 xícara de arroz integral cozido 
2 ovos ligeiramente batidos * (opção sem ovos ver bolinho de arroz com  pesto de manjericão) 
1 xícara de farinha de trigo integral 
1 xícara de cenoura ralada grosso   
1/2 xícara de abobrinha ralada grosso   
cheiro verde picadinho 
 
Misture tudo com as mãos, pré-aqueça o forno e unte uma forma com um pouco de azeite. Com a ajuda de                     
duas colheres, faça bolinhos com a massa e leve ao forno. Asse por 30 minutos, ou até que estejam                   
dourados. 
 
17. PÃOZINHO DE MANDIOCA 
 
300g de mandioca  
1 1/4 de xícara de polvilho doce 
1 1/4 de xícara de polvilho azedo 
1/4 de xícara de óleo  
1 xícara de água do cozimento da mandioca 
 
Misture os dois polvilhos e reserve. Misture o óleo na água de cozimento da mandioca ainda quente e                  
escalde o polvilho com essa mistura. Faça um purê com a mandioca e misture tudo. Sove até deixar a                   
massa bem homogênea. Faça bolinhas, coloque em forma untada e leve ao forno a temperatura entre                
180°C e 200°C por 30 minutos ou até dourar. 
 



 
18. BOLINHA DE GRÃO DE BICO 
 
2 xícaras de grão-de-bico, demolhado de um dia para o outro e cozido  
5 colheres de sopa de farinha de trigo 
1/2 cebola 
3 dentes de alho 
3 colheres de sopa de óleo ou azeite 
Cheiro-verde picadinho 
Suco de 1/2 limão ou a gosto 
 
Triture o grão-de-bico com a cebola e o alho no processador, depois misture bem os demais ingredientes.                 
A quantidade do limão fica a seu critério, coloque mais ou menos, de acordo com sua preferência. Faça as                   
bolinhas e asse em forno preaquecido até que fique dourado. 
 
 
19. ESFIRRA ABERTA 
 
1 tablete de fermento biológico (15g) 
1 xícara de água morna 
500g de farinha de trigo 
1 batata grande cozida 
recheio de sua preferência 
 
Dissolva o fermento em água morna, junte um pouco de farinha até formar uma esponja e reserve por 15                   
minutos. Junte os demais ingredientes e amasse até desgrudar das mãos. Deixe crescer por 1 hora. Faça                 
bolinhas, abra-as formando um círculo e coloque o recheio. Deixe crescer novamente em uma assadeira               
untada. Asse em forno pré-aquecido a 180ºC até dourar.  
 
 
20. CUSCUZ NUTRITIVO  
 
2 xícaras de flocos de milho (flocão)  
½ xícara de aveia em flocos finos ou quinoa  
2 xícaras de água  
sal à gosto  
 
Em uma tigela, coloque o flocão, a aveia, a água e o sal, misture bem para hidratar e deixe essa massa                     
descansando por 10 minutos Em uma cuscuzeira encha o recipiente reservado para água até a metade,                
encaixe o suporte e despeje a massa hidratada, sem apertar. Leve ao fogo médio. Aproximadamente 15                
minutos depois, apague o fogo e está pronto!  
 
21. GUACAMOLE  
 
1 abacate sem caroço  
2 tomates  
Coentro a gosto  
1/2 cebola  
1 colher de café de sal  
 
Pique o coentro, tomate e a cebola. Esprema o abacate em uma tigela juntamente com o sal. Misture                  
todos os ingredientes.  
Dica: se quiser, pode adicionar uma colher de sopa de suco de limão ao guacamole. 
 



22. PASTA DE GRÃO DE BICO  
 
500g de grão de bico  
4 colheres de Tahine (pasta de gergelim)  
3 dentes de alho  
2 limões  
2 colheres de sopa de azeite  
cebola, salsa e cebolinha a gosto  
 
Deixe o grão-de-bico de molho de um dia para o outro. No dia seguinte, coloque o grão-de-bico em uma                   
panela com água e sal para ferver, deixe por 25 minutos. Reserve 1 copo da água que ferveu o                   
grão-de-bico. Após, retire a casca do grão-de-bico e o coloque no liquidificador junto com a água                
reservada, bata e acrescente o sal, tahine, o limão, alho, um pouco de cebola, cebolinha verde e azeite.                  
Prove e coloque cada ingrediente a gosto. Formará um creme igual um purê, coloque em uma vasilha e                  
sirva com pães integrais ou torradas. 
 
23. SALADA DE GRÃO DE BICO  
 
2 xícaras de grão de bico previamente cozido  
1/2 cebola cortada em cubinhos  
1 cenoura cozida (em cubinhos)  
1 maçã em cubinhos  
1 colher de salsa picadinha  
2 fatias de abacaxi cortado bem pequeno (opcional)  
50g de azeitonas cortadas bem pequenas  
50g de cogumelos cortados bem pequenos - sal a gosto  
1 colher de azeite de oliva  
1 colher de vinagre balsâmico  
 
Misture todos os ingredientes e mexa bem. Leve à geladeira por ½ hora antes de servir. 
 
24. BATATAS AO FORNO COM ERVAS  
 
2 batatas pré-cozidas e cortadas em rodelas  
1/2 cebola pequena picada  
1 colher (sobremesa) de ou azeite  
1 colher (sopa) de cebolinha picada  
1 colher (sopa) de salsinha ou coentro picada  
sal a gosto  
 
Misture as batatas com os demais ingredientes. Coloque em uma fôrma rasa e asse em forno moderado                 
por 15 minutos. Sirva a seguir 
 
25. ANGU DE MILHO VERDE  
 
5 espigas de milho verde  
2 xícaras (chá) de água  
1 pitada de sal  
 
Debulhe o milho. No liquidificador, bata bem o milho e a água. Passe na peneira, coloque em uma panela,                   
adicione o sal e cozinhe no fogo brando, mexendo sem parar até engrossar. Sirva quente. 
 
 
26. CAPONATA DE BERINJELA  



 
01 tomate maduro picado  
1/2 pimentão vermelho pequeno picado  
1/2 pimentão verde ou amarelo pequeno picado  
1/2 cebola roxa em rodelas  
1/2 de xícara de azeitona picada grande  
01 berinjela média cortada em cubos pequenos  
Quanto baste de salsinha  
Castanha do Pará ou de caju ou amêndoas torradas e picadinhas  
4 colheres de sopa de azeite  
1/2 xícara de vinagre (de sua preferência) ou suco de 1 limão grande  
Sal e pimenta à gosto  
 
Modo de preparo: Na panela: untada com um fio de azeite (fogo médio), coloquei o pimentão picadinho                 
para soltar o aroma e o sabor. Logo em seguida adicionei a cebola e deixei murchar. Desliguei o fogo e                    
junte os demais ingredientes e temperos. Regar com azeite. Leve ao forno por 40 minutos. Sirva quente                 
ou fria 
 
27. FORNADA DE LEGUMES  
 
1 unidade de batata 
1 unidade de tomate maduros (sem sementes)  
1 unidade de berinjela pequena  
½ unidade de pimentão amarelo  
1 unidade de cenoura  
1 unidade de abobrinha  
1 unidade de cebola  
2 colheres de sopa azeite de oliva  
Folhas de manjericão  
1 colher (chá) orégano  
Sal, alho gosto  
 
Pré-cozinhar a batata por aproximadamente 3 minutos. Untar uma assadeira média com o azeite e dispor                
os legumes e a cebola, brincando com as cores. Colocar os dentes de alho e as folhas de manjericão.                   
Temperar com azeite, sal. Cobrir com papel alumínio e levar ao forno pré-aquecido por 15 minutos, tirar o                  
papel alumínio e deixar no forno por mais 15 minutos. 
 
Receitas da Clara, mãe do Davi (Ciclo 3M) 
 
28. CREME DE MILHO VERDE COM QUINOA  
 
4 espigas de milho verde 
1 dente de alho 
2 xícaras de água fervente 
1 xícara de quinoa em grãos 
Cheiro verde a gosto  
Sal a gosto 
 
Debulhe as espigas. Bata com água ou leite de coco caseiro. Coe para retirar a pele do milho. Reserve.                   
Coloque o alho para dourar e acrescente a quinoa. Refogue a quinoa e coloque duas xícacas de água                  
fervente para cozinhar. Espere uns 15 minutos até ficar quase cozida a quinoa. Acrescente o líquido do                 



milho batido. Acerte o sal e deixe cozinhar até engrossar e a quinoa ficar bem macia. Se preciso, coloque                   
mais água e sal. Salpique cheiro verde antes de servir.  
 
29. PÃO DE BEIJO  
 
200g de polvilho azedo 
300g de polvillho doce 
150ml de azeite de oliva 
500g de mandioquinha (cozida e espremida) 
1/3 de xícara de água 
1 colher (chá) de sal marinho 
1 pitada de açafrão da terra (para ficar mais amarelinho) 
Dependendo do gosto que você queira que apareça vale colocar: 1 colher (sopa) de orégano, alecrim ou                 
manjericão seco; tomate seco picadinho, azeitonas verdes ou pretas; 
 
1. Misture o polvilho doce, o azedo, sal, ervas e óleo em uma tigela grande. 
2. Acrescente o purê de mandioquinha e, aos poucos, vá adicionando a água. 
3. Misture a massa até ficar homogênea. 
4. Faça os pães do tamanho e formato que desejar. 
5. Preaqueça o forno (10 minutos) a 180ºC. 
6. Sem untar a forma, coloque os pães em uma assadeira e deixe no forno por 20 a 25 minutos,                    
dependendo do forno. Se necessário, após estes 20 minutos, aumente um pouco o forno (por volta dos                 
205 °C) para dourar um pouco, por cerca de 15 minutos. 
 
Receitas da Tati, mãe da Bella e da Maria (Ciclo 3V) e Francisco (Ciclo 1V) 
 
30. SALADA DE BOLINHAS 
 
2 xícaras de tomatinhos orgânicos 
1 vidro pequeno de palmito 
3 espigas de milho cozidas 
1 xícara de ervilha cozida (usar a congelada) 
½ xícara de azeitona sem caroço 
1 xícara de grão de bico cozido 
1 xícara quinoa 
1 colher de azeite 
pitada de sal 
 
E na hora é só cortar a cenoura, tomatinho, milho e o palmito e depois misturar tudo. 
 
31. BOLO DE CHOCOLATE COM ABOBRINHA  
 
Ingredientes: 
2 ovos inteiros 
1 xícara de açúcar mascavo 
½ xícara de óleo 
2 xícaras de abobrinha crua ralada 
2 xícaras de farinha de trigo 



2 colheres de chá de bicarbonato 
1 colher de chá de sal 
½ xícara de chocolate em pó (sem lactose) 
1 colher de chá de baunilha 
1 colher de sopa de fermento. 
 
Preparo:  
 
1- Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar, a baunilha e a abobrinha. Reserve esta massa. 
2- Em uma batedeira misture a massa reservada com a farinha de trigo, o bicarbonato, o sal e o chocolate                    
em pó. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, adicione o fermento e mexa delicadamente com uma                
colher. 
3-Asse em forno médio, pré-aquecido, por 35 minutos. 
 
32. BOLO DELÍCIA DE AGRIÃO (ou bolo do Hulk) 
 
Ingredientes: 
1/2 maço de agrião 
3/4 de xícara de óleo 
4 ovos 
2 xícaras de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento 
2 xícaras de açúcar mascavo ou demerara  
 
Preparo: Bata o agrião (lavadinho e verdinho), os ovos e o óleo no liquidificador, coloque em uma tigela,                  
acrescente a farinha, o açúcar, e, por último, o fermento. Depois coloque a mistura em uma forma de furo                   
untada margarina e farinha (aqui uso azeite), forno pré-aquecido 180°, 40 minutos. 
 
33. BISCOITO DE BANANA SUPER FÁCIL 
 
Ingredientes 
2 bananas amassadas 
1/2 xícara de aveia 
1 xícara de farinha integral 
1 colher de chá de fermento 
nibs de chocolate ou coco ralado (opcional) 
 
Amasse as bananas em um prato grande e depois misture todos os ingredientes. Se precisar adicione mais                 
farinha até ficar com uma consistência boa. Não pode ficar muito mole. Faça bolinhas com uma colher e                  
coloque no forno por uns 10 a 15 minutos, 180°.  
 
 
34. MOUSSE DE CHOCOLATE VEGANO 
 
Ingredientes 
  
½ abacate 
2 bananas 



2 colheres de cacau em pó 
  
Bata tudo no liquidificador e sirva em potinhos. 
*se ficar muito difícil bater é só adicionar um pouco de água filtrada 
 
 
35. MELHOR BOLO DE BANANA EVER 
Ingredientes 
4 bananas (nanicas ou prata) 
3 ovos 
1 xícara de açúcar demerara ou mascavo 
1\2  xícara de óleo 
2 xícaras de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento 
  
Amasse as bananas e reserve. Em um bowl, coloque os ovos, o açúcar e o óleo. Bata com um fouet. Depois                     
misture as bananas e, em seguida, a farinha e o fermento. Coloque para assar em forno pré-aquecido a                  
200°C. Quando o cheiro de banana invadir a cozinha está pronto. 
  
*quanto mais madura estiver a banana, melhor 
 
 
Receitas da Katia, mãe do Caio (Ciclo 3V) 
 
36. BOLO DE BANANA VEGANO 
 
5 bananas pratas pequenas (maduras, se não estiverem maduras esperem, não vai ficar bom) 
1/2 xícara de óleo de girassol 
1/4 xícara de óleo de coco 
1 xícara de açúcar demerara ou 3/4 de xícara se açúcar cristal 
2 xícaras de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
1 colher de café de vinagre de arroz, ou limão, ou maçã. 
 
Bata tudo no liqüidificador, menos a farinha e o fermento. Quando ficar uma mistura lisa está bom.                 
Misture a parte liquida com a farinha e o fermento, com a ajuda de uma espátula ou fouet. Leve a uma                     
forma untada. Forno médio por 30 minutos e pronto. 
 
37. ARROZ DE COCO 
 
1 lata de leite de coco light 
A mesma medida da lata para o arroz basmati 
A mesma medida da lata de água fervente 
1 pitada de sal 
Verduras: Acelga, Ervilhas-tortas (ou vagem) 
 
Coloque o leite de coco em uma panela e use a mesma medida de arroz basmati. 



Se e estiver usando uma garrafa pequena, por exemplo, tente usar a mesma medida de arroz que a do                   
leite de coco. 
Acrescente a mesma quantidade de água fervente que a lata. 
Tempere com sal e feche a tampa. 
Depois de ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar mais um pouco, no total de cerca de dez minutos. 
 
Verduras: Em uma panela, coloque água fervente, corte a acelga ao meio; leve tudo ao fogo, inclusive as                  
ervilhas-tortas, que não precisam ser cortadas; deixe cozinhar por um minuto e meio a dois minutos. 
Sirva com o arroz de coco. 

 
38. BOLINHO DE ARROZ COM PESTO 
 
1 xícara (chá) de manjericão 
1 xícara (chá) de salsinha 
1/3 xícara (chá) de nozes 
2/3 xícara (chá) de parmesão ralado (opcional) - se for usar, pedir o em pedaço para ralar “na hora”. 
2 colheres de sopa de azeite 
1 pitada de sal 
1 dente de alho 
4 xícaras (chá) de arroz integral já cozido 
 
 
Coloque os ingredientes do molho no processador ou liquidificador e bata, não colocar o arroz. Misture o                 
pesto com o arroz integral e faça as bolinhas. 
Coloque numa assadeira e leve ao forno por 20 minutos a 220°C. 
 
 
39. PASTA DE GERGELIM COM MEL 
 
1 xícara de tahine (pasta de gergelim ) 
2 colheres de sopa de mel ou melado (caso queira uma opção vegan) 
 
Misturar bem e provar, alguns tahines são mais amargos e pedem um pouco mais de mel ou melado. Usar                   
para passar no pão, biscoito ou usar como cobertura para bolos, nesse caso usar pouca porque ela escorre. 
 
40. PASTA DE GERGELIM COM MISSÔ 
 
1 xícara de Tahine (pasta de gergelim ) 
1 colher de sopa não muito cheia de missô  
 
Misturar bem e provar, o missô é um produto salgado, cuidado com a quantidade. Misturar bem e usar                  
para passar no pão. 
 
41. PÃO DE “Q” DE FRIGIDEIRA 
 
Ingredientes:  
– 1 xícara (chá) de batata baroa cozida 
– 1 xícara (chá) de leite vegetal ou leite de vaca 



– 1 xícara (chá) de polvilho doce 
 – 1 xícara (chá) de polvilho azedo 
– 1/2 xícara (chá) de óleo ou azeite 
– sal a gosto 
 
1. Bata todos os ingredientes no liquidificador.  
2. Unte uma frigideira com um fio de óleo e leve ao fogo brando.  
3. Coloque um pouco da massa na frigideira. O ponto ideal para virar o Pão de “Q” é quando começar a                     
formar bolhinhas em cima da massa.  
4. Vire e deixe fritar do outro lado. 
 
O Pãozinho de “Q” de Frigideira fica mais gostoso, crocante e saboroso se for feito na espessura de                  
aproximadamente meio centímetro. 
 
42. CANJICA VEGANA 
 
- 2 xícaras (de chá) de canjica crua (canjica de milho branca) 
- 4 xícaras  de leite vegetal ou de coco ou de amendoim  
- 2 xícaras (de chá) de açúcar demerara, se usar cristal diminuir para 1 e ½ xícara;  
- 1/2 de xícara (de chá) de coco ralado seco 
- 10 unidades de cravo-da-Índia (ou anis estrelado) 
- 2 unidades de canela em pau 
- 2 colheres rasas (de sopa) de amido de milho misturada em 1 xícara (de chá) de água 
 
Para decorar: 
- Canela em pó 
- Paçoça 
 
1. Coloque a canjica em uma vasilha, cubra com o dobro de água e deixe de molho por 12 horas. Escorra,                     
lave e coloque em uma panela de pressão juntamente com 2 litros de água. Deixe cozinhar em fogo médio                   
por 30 minutos depois que pegar pressão. Desligue e prove, caso ainda não estiver macio, deixe cozinhar                 
por mais tempo. Escorra o excesso de água.  
2. Adicione o leite de vegetal (de coco ou amendoim), o açúcar, os cravos-da-Índia, a canela, o coco ralado                   
seco e deixe levantar fervura. Quando estiver fervendo, adicione o amido de milho misturado com a água,                 
mexa e deixe engrossar. Se ficar muito grossa, adicione mais leite vegetal. 
Sirva quente ou gelado, com canela em pó salpicada em cima. Você pode salpicar paçoca esfarelada. 
 
43. BOLO LUZ DO SOL 
 
 
- 1 e 1/2 xícaraa de farinha de trigo refinada 
- ½ xícara de farinha de trigo integral 
- 1 e 1/4 xícara de açúcar demerara, se usar cristal só 1 xícara 
- 1 xícara de cenoura ralada 
- 1/2 xícara de suco de laranja 
- 1/2 xícara de leite de vegetal (soja, aveia, amêndoas, arroz) 
- 3/4 de xícara de óleo de girassol 
- 1 pitada de sal 



- 1 colher de sopa de fermento em pó 
 
 
1. No liquidificador, misture o suco de laranja, o leite vegetal, o óleo, a cenoura e o açúcar. Bata até que                     
fique bem misturados, uma massa lisa.  
2. Em um recipiente, misture a farinha e o fermento, a pitada de sal. Despeje o líquido sobre os secos.                    
Mexa bem até que a massa fique homogênea (lisa). Despeje em uma forma untada e leve ao forno por,                   
aproximadamente, 30 minutos, ou até espetar um palitinho e sair seco. 
 
OPCIONAL 
Calda de Chocolate 
 
1 xícara de água 
2 colheres de sopa de mel ou melaço 
2 colheres de sopa de óleo de coco 
5 colheres de sopa de cacau  
Açúcar a gosto 
Algumas gotas de baunilha 
 
- Misture todos os ingredientes em fogo médio, mexendo bem até engrossar. Cubra o bolo com a calda                  
quando o bolo ainda estiver quente. 
 
 
Receitas da Taciana, mãe da Luiza (Ciclo 3V) e Izabela (Ciclo 1V) 
 
44. BOLO DE MAÇÃ E CANELA 
 
3 maçãs (pode ser fuji ou gala) 
3 ovos 
Uva passa (é opcional, eu gosto de colocar um punhado) 
2 xícaras de farinha de trigo 
1 xícara de açúcar demerara 
1 xícara de óleo 
1 colher de sopa de canela em pó 
1 colher de sopa de fermento 
 
45. BOLO DE BANANA 
 
5 bananas (eu gosto de usar a nanica que é mais docinha) 
4 ovos (para o opção sem ovos ver Bolo de Banana Vegan) 
2 xícaras de farinha de trigo 
1 xícara de açúcar demerara 
1/2 xícara de óleo 
1 colher de sopa de fermento 
 
46. BOLO DE CENOURA 
 
3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas 



4 ovos (para a opção sem ovos ver Bolo Luz do Sol) 
2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo 
2 xícaras de açúcar demerara 
1/2 xícara de óleo 
1 colher de sopa de fermento 
 
Modo de preparo de todos os bolos acima: Colocar no liquidificador as maçãs, bananas ou cenouras junto                 
com o óleo, ovos e o açúcar e bater. Vai virar um "purê". Depois acrescente a farinha de trigo aos poucos e                      
bata até agregar a farinha ao purê. Por último, acrescente o fermento. Bata de novo. Unte uma forma com                   
óleo e farinha. Asse. 
  
Para saber o ponto, só enfiar um palitinho. Se ele voltar seco, está pronto. 
 
47. BATATA “FRITA” 
 
1/2 quilo de batata-baroa 
1/2 quilo de batata-doce 
1/2 copo de milharina 
1 colher (chá) de sal 
Azeite 
 
Preaqueça o forno à 220ºC e unte dois tabuleiros com azeite. 
Lave e corte as batatas em palito sem descascar. 
Coloque numa bacia e misture com azeite, depois a milharina até que todas as batatas fiquem cobertas                 
pelo flocos de milho. 
Distribua todas as batatas nos tabuleiros em uma camada só. Leve ao forno e asse por 40 minutos. 
 
 
Receita da Ana Voiss, mãe do Gael (Ciclo 1M)  
 
48. HAMBÚRGUER DE ARROZ E CENOURA  
 
2 xícaras de arroz cozido ou sobras de risoto 
1 xícara de cenoura ralada bem fina (pode ser processada) 
1 cebola pequena  
1/4 xícara de salsinha picada 
1 colher de sopa de orégano 
1/4 de xícara de farinha de grão de bico ou outra sem glúten (arroz, batata) ou farinha de trigo integral 
óleo vegetal para untar a assadeira 
sal e pimenta a seu gosto 
 
Em uma vasilha misture os ingredientes e coloque por ultimo a farinha. Caso você preferir pode usar                 
farinha de trigo integral ou branca na mesma quantidade indicada na receita. 
O ponto ideal para modelar os hambúrgueres é quando não grudar mais na mão. Caso seja necessário                 
coloque um pouco mais de farinha para conseguir modelar mais facilmente. 
Faça bolas do tamanho que desejar e modele os hambúrgueres com a mão. Coloque em uma assadeira                 
untada com óleo.  



Leve ao forno pré-aquecido para assar em uma temperatura de 180ºC por mais ou menos 30 minutos ou                  
até que esteja dourado. Aos 15 minutos, vire os hambúrgueres com o auxilio de uma espátula para que                  
fique assado por igual dos dois lados. 


