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 Sou professora de hidroginástica no Clube 

ADPM,  Bairro Linhares, aqui em Juiz de Fora. Um núcleo 

alegre, muito participativo, unido, e que muito me surpreendeu 

durante todo esse período difícil que estamos vivendo. Das 

aulas presenciais, animadas, alegres, vibrantes, passamos para 

o ambiente virtual. Muitas dúvidas nos primeiros momentos: 

como ia ser, como fazer aulas práticas enviadas pelo whatsapp, 

conseguiríamos? Muitas perguntas, muitos questionamentos, 

muitas incertezas, mas fomos caminhando devagar, com muitas 

conversas, explicações, aulas bem objetivas e fomos vencendo! 

Continuaram participativos!  

 

 Quando recebi a proposta de atividade de se fazer 

um livro de receitas virtuais das alunas atendidas pelo 

Programa Esporte e Cidadania da SEL, em comemoração ao 

mês de luta das mulheres, de cara já achei sensacional!  Logo 

enviei para o nosso grupo de trabalho a proposta e instruções: 

enviar uma receita que tivesse algum valor afetivo, com um 

pequeno relato. A receita, uma foto da aluna e uma foto do prato 

escolhido: uma atividade simples! 

  

 Nunca imaginei a dimensão que essa simples 

atividade alcançaria! Logo após a postagem, já recebi 4 

receitas! E ia incentivando as outras  alunas a enviarem! E as 

receitas foram chegando, com relatos simples, mas cheios de 

significados! Receitas aprendidas com as mães, avós, tias, 

amigas, vizinhas, receitas que lembravam alguma época, 

lugares em que moraram, lembranças da infância, momentos 

de alegria, de confraternização, de união da família, momentos 

de saudades. Eu me deliciava, literalmente, com tantas coisas 

boas de se ler! Os relatos e as receitas. 

Apresentação 



 Durante o processo, fui percebendo como essa 

atividade desencadeou outros acontecimentos. Algumas fizeram 

as receitas para a família, para poder enviar a foto do prato 

pronto. Mataram dois coelhos com uma cajadada só! Agradaram 

seus amados e enviaram fotos lindas dos pratos! E as fotos 

delas, as protagonistas das receitas... Cada uma mais linda do 

que a outra! E que me deram a oportunidade de amenizar um 

pouco as saudades... e as saudades entre elas também!!! As 

alunas que  tinham dificuldade para escrever as receitas, enviar 

as fotos, eram ajudadas por outras.  E o grupo ficava animado, 

o dia inteiro! Cada receita que chegava, servia de incentivo para 

quem ainda não tinha enviado.  E foram muitas receitas!!! Para 

todos os gostos: doces, salgados, tortas, carnes, bolos, 

biscoitos,  que serão compartilhadas com todos que tiverem o 

privilégio de receber este livro! 

  

 Nós, professores, agradecemos a todas vocês, 

todas as alunas de todos os núcleos,  que nos enviaram as 

receitas! Vocês fazem tudo valer a pena. Obrigada por 

partilharem conosco suas histórias!  Que possamos, em 

breve, estar juntas novamente!  

 

 
Ivana de Barros 

Professora de Educação Física 

dos Programas “Esporte Cidadania” e “Paralímpico”  

 

 

Representando todos os professores e professoras da SEL 
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Arroz de Carreteiro 

Ana Maria Costa.  

Linhares / Hidroginástica 

66 anos 

Prof.ª: Ivana 

.  

*Ingredientes: 

Duas xícaras de arroz 

Linguiça calabresa 

1 peito de frango em cubos  

300 g de carne de porco 

300 g de carne de boi 

200 g de bacon 

1 cebola 

Cheiro verde 

Açafrão 

1 cubo de caldo de carne.  

 

*Modo de fazer: Faça o arroz 

e reserve. Cozinhe as carnes 

e coloque o caldo. Dê uma 

fritada e deixe ferver um 

pouco. Misture com o arroz, 

salpique com cheiro verde. 

Decore a seu gosto. (Tinha 

essas pimentinhas e  decorei 

com elas). Espero que 

gostem!! 

 



Arroz de Natal da Mamãe 

Rebeca Duarte Mancini  

26 anos  

Linhares / Hidroginástica.  

Prof.ª: Ivana. 

 

*Ingredientes:  

Arroz  

Azeite  

Cebola  

Alho  

Palmito  

Azeitona  

Uva passa  

Frutas cristalizadas  

Castanha  

Sal  

 

 *Modo de preparo:  
Depois do arroz já pronto e 

cozido, misture todos os 

ingredientes e está pronto! 

“Desde que me entendo por 

gente, sempre presenciei o 

preparo desse arroz, que veio 

totalmente da criatividade da 

minha mãe. E, desde então, 

nunca, em nenhum Natal, 

fizemos outro tipo de arroz. 

Todos os anos fazemos saladas, 

doces, pratos principais 

diferentes, mas nunca trocamos 

o arroz ! Se tornou tradicional ! 

Além de ser uma delícia.”  

   



Arroz Enriquecido  

“Aprendi só fazendo experiência.” 

 

 

*Ingredientes:  

1 copo de arroz 

2 copos de água quente 

alho 

1 cenoura média picada em cubos 

Talos a gosto. 

 

*Modo de Preparo: Aqueça o óleo e frite o alho. Coloque o 

arroz e refogue. Acrescente a água quente. Coloque a 

cenoura e talos e deixe cozinhar. Opção: talos que tiver em 

casa.  

 

Marfisa Coeli 

66 anos 

Ginástica Sta. Terezinha 

Prof.ª: Renata 

 

 



Maria do Rosário 

Ginástica / São Pedro 

Prof.: Mauro 

  

*Ingredientes: 

4 xícaras de arroz branco 

300g linguiça  

300g de bacon  

300g de queijo ralado 

2 cenouras pequenas 

3 dentes de alho 

Uma cebola pequena 

Um pouco de cheiro verde 

  

*Modo de fazer: 

Picar a linguiça e o bacon bem pequenos, fritar separados e 

reservar.  Picar a cenoura bem pequena e cozinhar, escorrer a 

água e reservar também. Fazer o arroz normal com alho, sal e 

cebola. Despejar em um recipiente e juntar a linguiça, bacon e 

cenoura e misturar bem. Untar uma travessa e colocar o arroz 

já com todos ingredientes. Por último, colocar o queijo ralado. 

Levar ao forno para derreter o queijo. Retirar do forno e salpicar 

o cheiro verde. 

 

Bom apetite! 

“Eu, particularmente, amo este prato!” 

Arroz Temperado  

    



Arroz, Frango e Pequi. 

Maria Madalena Ferreira 

47 anos 

Ginástica / São Lucas 

Prof.: Romero 

 

Aprendeu com a família de seu marido, que é de Goiás. 

“Esse prato é típico de Goiás. Eu aprendi com minha sogra. 

Quando fiz pra minha família mineira, eles amaram!” 

 

*Ingredientes: 

2 xícaras de arroz 

500 g de frango caipira ou não 

200 g de pequi em conserva (em lascas ou caroço. Se usar o 

caroço,  muito cuidado, pois tem muito espinho e não pode 

morder)  

azeite 

alho 

cebola 

pimenta 

sal 

milho verde 

azeitona a gosto 

 

*Modo de Fazer: refogue o frango com azeite e os temperos. 

Assim que estiver dourado, junte os pequis, cubra com água e 

deixe cozinhar por uns 5 minutos, na panela de pressão. 

Reserve. Em outra panela, doure um dente de alho com azeite, 

acrescente o arroz e refogue bem. Junte todos os outros 

ingredientes, inclusive o da panela de pressão. Acerte o sal e 

deixe cozinhar até que o arroz esteja cozido. 



Bauru da Nini  

*Ingredientes:  

Bater no liquidificador: 

2 xícaras e meia de leite 

1 xícara de óleo  

3 ovos 

50 g de queijo ralado  

3 xícaras de farinha de trigo 

1 colher de sopa de sal (rasa) 

1 colher de sopa de pó Royal 

Recheio:  

200 g de presunto  

200 g de muçarela 

1 molho Pomarola. 

 

Nilza Rita de Magalhães  

47 anos 

Hidroginástica / Linhares 

Prof.ª: Ivana 

 

“Essa receita aprendi com 

uma amiga, quando cursava 

o magistério em 1990. Na 

semana da normalista, cada 

aluna levava um prato para 

as gincanas e depois, na 

sala de aula, 

compartilhávamos as 

receitas. A partir desse dia 

nunca mais deixei de fazer. É 

um lanche delicioso e, na 

minha família, virou o Bauru 

da Nini, que todos amam!”  

 

*Modo de preparo: 

Untar um tabuleiro com óleo 

e colocar metade da massa. 

Colocar uma camada de 

presunto, uma de muçarela e 

molho Pomarola. Cobrir com 

o restante da massa e assar 

em forno quente por 40 

minutos. Bom apetite!  

 



Bolinha de Queijo 

*Ingredientes: 

3 copos de leite 

9  colheres de sopa de óleo  

1 ovo 

Tempero a gosto 

12 colheres bem cheias de farinha de trigo  

Farinha de rosca para empanar 

 

*Modo de preparo:  

 

Leve ao fogo: o leite, o óleo, a gema (reserve a clara) e o 

tempero, mexendo sempre até ferver. Por último, acrescente 

aos poucos a farinha, sem parar de mexer, até que fique uma 

massa homogênea. Retire do fogo, espere atingir temperatura 

ambiente. Misture o queijo ralado na massa e modele as 

bolinhas. Bata a clara, passe as bolinhas na clara e empane 

na farinha de rosca. Frite as bolinhas e sirva quente. 

Sônia Maria Horta 

55 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

“Essa receita eu 

aprendi a fazer com 

minha Irmã.” 

 



Bolinho de Carne Moída 

Doralici Fernandes 

Linhares / Hidroginástica 

Prof.ª: Ivana 

 

“Fiz essa receita muitos anos para vender, era um sucesso! 

Hoje faço nas festas da família e continua fazendo 

sucesso. Receita minha!” 

 

 

*Ingredientes: 

1 kg de carne moída 

5 pães dormidos 

1 cebola 

Cheiro verde  

Pimenta do reino 

Cebolinha e sal a gosto 

Farinha de rosca 

3 ovos 

 

*Modo de preparo: 

Tempere a carne a gosto. Reserve. 

Coloque os pães para amolecer em 

água ou leite e esprema bem. 

Coloque a carne, os temperos e um 

ovo. Se ficar mole, coloque aos 

poucos a farinha de rosca, até dar o 

ponto de fazer bolinhos. Passe no 

ovo e na farinha de rosca e frite em 

óleo não muito quente até dourar!!!! 

Uma delícia! 

 



Bombom Salgado 

Fátima Oliveira Duque:  

64 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

*Ingredientes: 

1 kg farinha de trigo 

500 g de gordura hidrogenada 

2 colheres (sopa) de margarina 

2 ovos 

½  xícara de leite 

Sal a gosto 

Goiabada ou ameixa para rechear. 

Parmesão para polvilhar. 

 

*Modo de preparo:  

Misture a farinha, a gordura hidrogenada, a margarina,  os 

ovos e o sal, formando uma farofa, sem sovar. Aos poucos, 

incorpore o leite. A massa vai ficar mais seca. Separe 

bolinhas da massa, abra com a mão e recheie a gosto 

(goiabada ou ameixa). Disponha as bolinhas em assadeira 

untada e salpique parmesão sobre cada bombom.  Asse 

em forno a 180 graus até dourar. 



Caldo de Feijão com Chuchu 

Mariléia Ferreira Campos Mendes 

64 anos 

Monte Castelo / Hidroginástica 

Sou confeiteira  

Prof.ª: Adriana. 

 

*Ingredientes: 

4 chuchus médios 

4 tomates médios 

2 cebolas medias 

100 g de queijo parmesão ralado 

200ml de caldo de feijão refogado 

 

*Modo de fazer: picar o chuchu em tiras largas e levar para 

cozinhar em água e sal a gosto. Depois de cozido, escorrer a 

água e colocar em uma travessa. Jogar por cima o molho de 

tomate e a cebola, refogada com alho e sal. Por último, regar 

com o caldo de feijão e colocar o queijo ralado. Levar ao forno 

para gratinar. Servir quente, acompanhado de arroz branco, 

salada crua e bife a cavalo. 

 



Camarão com Brócolis 

*Ingredientes: 

450 g de camarão 

Azeite de oliva 

Folhas de manjericão 

1 laranja 

2 limões 

1 couve de brócolis 

1 pimentão vermelho 

1 pimentão amarelo 

5 dentes de alho 

¼  de cebola picada 

100 g de tomate cereja (doce) 

Tempero de ervas  

Sal a gosto 

. 

Regina Maura Prudêncio  

70 anos 

Linhares/ hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

Receita da Minha Sobrinha 

*Modo de preparo 

Coloque os camarões já limpos em uma vasilha e acrescente o caldo 

de 1/2 laranja e 1/2 limão. Na mesma vasilha, acrescente 2 dentes de 

alho (preferência, amassados com sal), metade do 1/4 da cebola, um 

pouco de manjericão e o tempero de ervas (ou qual preferir e, se 

preferir). Corte metade dos pimentões (amarelo e vermelho), pique-os 

em pedaços pequenos e também acrescente à vasilha. Misture todos 

os ingredientes colocados na vasilha e mexa com as mãos, para que 

o tempero atinja todos os camarões. Deixe descansar por uns 20 a 30 

minutos. Em uma panela, refogue o restante do alho e da cebola no 

azeite de oliva e acrescente o brócolis (não é necessário ferver antes, 

apenas ser higienizado).Quando você perceber que está quase 

dourando, acrescente o restante dos pimentões, do manjericão e 

metade dos tomates-cereja. Mexa por poucos minutos e acrescente o 

camarão, o restante do tomate, a outra metade do caldo do limão e 

da laranja. Coloque sal da maneira que achar necessário (se usar 

temperos prontos no camarão, evite colocar muito sal). Mexa tudo por 

alguns minutos, até que o tomate e os pimentões soltem sua água e 

formem um caldinho, junto com o da laranja e limão. 



Caponata de Berinjela 

 

Caponata de Berinjela/Antepasto de Berinjela/Escabeche  

*Ingredientes: 

03 berinjelas médias picadas 

01 pimentão amarelo picado 

01 pimentão vermelho picado 

01 pimentão verde picado 

02 cebolas médias picadas 

100 g de passas 

100 g de azeitona sem caroço 

Orégano a gosto 

150 a 200 ml de vinagre branco 

200 ml de azeite 

3 a 4 colheres (sopa) de açúcar mascavo 

 

Modo de preparo: Coloque na panela 100 ml de azeite, adicione 

a cebola, os pimentões, a berinjela e deixe refogar por 5 minutos. 

Junte as passas, a azeitona, o orégano, o açúcar mascavo e o 

vinagre e deixe no fogo por mais ou menos 10 minutos, ou até 

que esteja tudo cozido. Desligue o fogo e adicione o restante do 

azeite. Se preferir, pode adicionar mais vinagre e açúcar 

mascavo. Servir com torradas, biscoitos ou como preferir. 

Iris Helena Ferreira de Souza 

68 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Prof.ª: Ivana 

 

“Essa receita aprendi com uma 

amiga muito querida e faço sempre 

para festas da família! Uma 

delícia!” 

 



Carne de Músculo 
de Panela de 
Pressão  

Heloisa Helena da Silva Miller  

Ginástica / São Pedro 

Prof.: Mauro 

  

Não leva água! 

 

*Ingredientes: 

1 kg de músculo  

4 cebolas cortadas em formato de pétalas 

4 tomates bem maduros e picados  

1 colher (sopa) de mostarda e sal grosso. 

 

Modo de fazer: Forre a panela com um pouco de cebola e vá 

fazendo camadas com a carne, o tomate, o alho, a cebola. 

Por fim, coloque a mostarda, regue com um pouco de azeite 

e tampe a panela. Assim que pegar pressão, cozinhe por 35 

minutos mais ou menos. 

 

   



Damascos Recheados 

Magda Valéria Ciampi Costa Faulhaber 

53 anos 

Jardim Glória / Ginástica 

Prof.: Bira 

 

“Aprendi saboreando na casa de uma amiga. O lugar 

onde ela encomendou era muito caro, Eu fui tentando 

até dar certo!” 

 

Receita: ferventar por 5 minutos os damascos e 

escorrer, rechear com requeijão em bisnaga, passar no 

amendoim ou castanha de caju triturados e pronto! 

 



Empada de Frango 

*Ingredientes: 

1 ovo 

500 g.de farinha de trigo 

200 g de margarina 

Sal a gosto 

1/2 xícara de água  

 

 

*Modo de preparo: 

Coloque todos ingredientes  

numa bacia e vá trabalhando a 

massa , até dar ponto que 

desgruda das mãos. Coloque em 

forminhas individuais.  Leve ao 

forno médio até dourar. 

  

*Recheio: frango cozido, desfiado, 

azeitona e outros temperos a 

gosto. Retire das forminhas ainda 

quente e  coloque nas forminhas 

de papel. Bom apetite! 

Rosângela  L.  Miotto 

62 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana  

 

“Adoro fazer  

salgadinhos! Comecei  

fazendo por hobby, tomei 

gosto, os amigos e 

familiares gostaram e 

foram divulgando. Por 

muito tempo passei a fazer 

pra ganhar uma renda 

extra. Além de gostar, eu 

me distraio na cozinha, 

fazendo meus salgados. 

Veio a pandemia e agora 

dei uma parada. Mas já  fiz 

muito para festas, fritando 

na hora.” 

 



Farofa de Couve 

*Ingredientes: 

1 xícara de farinha de mandioca 

4 ovos 

1 cenoura ralada  

Alho 

Cebola  

Temperos 

Couve picada bem fininha 

 

 

 

 

*Modo de preparo: Em uma panela coloque óleo, alho, 

cebola e a cenoura. Deixe murchar a cenoura e coloque os 

ovos e os temperos que quiser, acrescente a farinha, 

misture bem e, por último, a couve. Prove o sal e está 

pronta para saborear. Espero que gostem! 

Maria Lúcia Mariano . 

Hidroginástica / São Geraldo  

Prof.: Bira. 

 



Farofa Fria 

*Ingredientes 

2 xícaras de farinha de mandioca   

1 xícara de tudo que eu escrever aqui  

e tudo cru, nada de cozido, ok? 

1 xícara de cenoura 

1 xícara de azeitona  

1 xícara de milho 

1 xícara de ervilha 

1 xícara de palmito 

1 xícara de cheiro verde 

1/2 xícara de cebola ralada 

4 tomates picados bem picadinhos 

(o caldo do tomate não jogue fora, você vai precisar) 

1 xícara de um óleo bem limpo 

Temperos: orégano, ervas finas e sal a gosto,  

Molho inglês 

1 dente de alho bem socado 

- Colocar devagar para não salgar, eu não uso 

 pimenta do reino, mas fica a gosto da pessoa. 

Heli Gatti Sobral 

Linhares/Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

*Modo de Fazer 

Colocar numa bacia todos os ingredientes, misturar com um 

garfo grande. Se a farofa não estiver bem molhadinha, colocar  

mais meia xícara de óleo. Se você quiser colocar mais alguma 

coisa, pode colocar passas. Essa farofa é gostosa feita de 

véspera. Nós fazemos sempre quando faz churrasco. 

 



Filé de Merluza  

Maria Aparecida M. Oliveira 

69 anos 

Ambulatório da Igreja da Glória 

Atividade: Pilates 

Prof.ª: Giselle Muniz 

 

 

 

 

 

“Aprendi  esse prato com minha mãe.” 

 

 

*Ingredientes:  

1 porção de filé de merluza 

Maionese 

Ovo 

Farofa comprada pronta 

Óleo para fritar 

 

*Modo de preparo: 

Misture a maionese no ovo e bata bem até formar um creme. 

Passe o filé no creme, depois na farofa pronta e frite no óleo 

bem quente. Fica uma delícia!  

 



Frango à Milanesa 
 no Trigo 

Marina Gonçalves  

49 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

 

*Ingredientes: 

1 kg de filé de frango 

Alho 

Sal 

Orégano  

Molho inglês 

Açafrão em pó 

Limão 

Farinha de trigo 

 

 

*Modo de preparo:  Corte o frango em tiras, tempere  com 

sal, alho, orégano, molho inglês, açafrão em pó. Misture e 

deixe por 1 hora no tempero. Use limão também. Passe na 

farinha de trigo e frite. Fica com aparência de peixe e é 

delicioso! 



Frango Assado Recheado 

Mariusa Sampaio 

53 anos 

Linhares / Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

 “Essa receita aprendi com uma  

amiga muito querida, e faço sempre  

nos almoços de domingo. Um sucesso!” 

  

*Ingredientes: 

1 frango  grande  

1 cabeça de alho  

1 cebola  

Açafrão 

Sal 

Manjericão a gosto 

1 pacote  de creme de cebola. 

1 vidro de maionese  

- Esses ingredientes são para temperar o frango. Faça uma 

pasta e passe nele todo, na hora de assar.  

 

*Ingredientes para o recheio:  

Miúdos do frango  

1 cebola  

1 xícara de farinha de mandioca  

3 ovos cozidos 

 

*Modo de preparo: Faça uma farofa. Pegue o frango já 

temperado  e coloque a farofa dentro, recheando. Pegue  uma 

linha  de pipa, uma agulha forte  e costure bem forte, para  não  

sair  o recheio. Passe a maionese com o creme de cebola em 

volta do frango e leve ao forno uns 50’, até ficar dourado! Sirva 

com batatas e cenouras cozidas. Uma delícia!!!!! 



Frango com Quiabo  

Maria de Fátima 

Ginástica / São Pedro 

Prof.: Mauro 

  

  

*Ingredientes : 

1 kg de coxa e contra coxa 

1 kg de quiabo bem macio 

3 tomates bem maduros  

2 cebolas média  

2 dentes de alho 

Sal a gosto 

 

*Modo de preparo: 

Lavar bem o frango e temperar com alho e sal. Fritar até ficar 

dourado. Lavar bem os quiabos e picar em pedaços pequenos. 

Colocar algumas gotas de vinagre e reservar. 

Em outra panela, refogar o quiabo, sem mexer muito, para não 

desmanchar. 

- Quando o frango estiver frito: 

Escorrer o excesso de óleo. 

Juntar ao frango a cebola picada e o tomate, um pouco de 

água e deixar ferver. Quando estiver fervendo, acrescentar o 

quiabo e deixa ferver por mais 15 minutos. Servir com arroz 

branco, feijão e angu. Bom apetite! 

- Observação: Eu bato os tomates no liquidificador, com um 

pouco de água!! 

 



Frango Xadrez 

*Ingredientes: 

1 kg de peito frango 

1 pimentão amarelo 

1 pimentão vermelho 

½  pimentão verde 

2 cebolas 

Cebolinha a gosto 

1 creme de cebola 

Tempero a gosto (ervas finas) 

Pimenta biquinho a gosto 

Amendoim a gosto 

 

*Modo de preparo: 

Corte o frango em cubinhos, tempere e refogue. Quando 

estiver cozido, misture os pimentões e as cebolas. Após tudo 

cozido, acrescente o creme de cebola, cebolinha e a pimenta 

biquinho. Após, coloque  numa travessa e finalize com o 

amendoim. 

Marília das Graças de Araújo Duque:  

67anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª Ivana 



Fricassê de Frango 

Edvania de Souza Ramos  

40 anos 

Linhares/hidroginástica  

Prof.ª: Ivana  

*Ingredientes: 

1 lata de creme de leite 

1 lata de milho verde 

1 copo de requeijão cremoso 

100 g de azeitona sem caroço 

2 peitos de frango desfiados 

200 g de muçarela fatiada 

100 g de batata palha 

1 xícara de água 

1 pitada de sal 

 

*Modo de preparo: Bata no liquidificador: o milho, o requeijão, 

o creme de leite e a água. Refogue o creme do liquidificador 

com o frango desfiado, as azeitonas e o sal, até ficar com uma 

textura espessa. Coloque o refogado numa assadeira, cubra 

com muçarela e espalhe a batata palha por cima. Leve ao forno 

até borbulhar. Sirva com arroz branco. 

“Receita que aprendi com 

minha cunhada, nas 

reuniões de família.” 

 



Hot Dog  

Assado 
 

“Aprendi 

na Internet (YouTube)” 

 

*Ingredientes e preparo da massa: 

12 salsichas  

500 ml de água  morna 

1 ovo  inteiro  

100 ml de óleo  

1 colher  de sopa de sal 

4 colheres de sopa de açúcar  cristal 

- Bater bem, levar essa mistura  para uma bacia e adicionar o 

fermento (3 colheres de sopa ou 1 tablete  de fermento  de pão). 

Mexer com a mão e adicionar a farinha de trigo (950 gramas),  até  

dar ponto  de massa não  muito  firme. Deixar crescer e, depois, 

abrir a massa com rolo, em uma mesa enfarinhada. Massa fina, na 

largura maior que da salsicha. Colocar a salsicha inteira, deixando 

parte das pontas para fora. Enrolar  até  o ponto  de não  ficar  com 

muita massa. Colocar em uma forma untada e enfarinhada. 

Pincelar os pães  com gema. Deixar crescer por aproximadamente 

15 minutos. Levar para assar em forno médio, até crescer e corar. 

O forno não  precisa estar pré-aquecido.  

*Salada: 

2 tomates  picados 

1 cebola picada 

100 g de azeitonas  picadas 

1/2 lata de milho 

1/2 xícara  de pimentão  picado 

Vinagre e azeite a gosto  

*Molho: 

2 tomates picados 

1 cebola picada 

2 colheres (sopa) de extrato  

de tomate 

200 ml de água  

½ lata de milho  verde 

1 xícara  de azeitona picada 

1 cubo de caldo de legumes 

Tempero  completo a gosto  

 

Maria Aparecida F. Teixeira 

64 anos 

Hidroginástica / Caiçaras  

Prof.ª: Jakeline 

 

Partir o cachorro  quente, colocar o 

molho e por cima a salada. Caso 

queira, finalizar com batata  palha. 

 

 



Hambúrguer de Berinjela 

*Ingredientes 

1 berinjela grande 

1 cebola 

4 colheres ou mais de aveia média (pode ser mais ou menos, 

de acordo com o ponto de moldar o hambúrguer) 

2 dentes de alho 

Sal e pimenta do reino a gosto 

Azeite 

 

*Modo de Preparar: Lave e pique a berinjela em cubos, doure 

com azeite em uma frigideira até que ela murche. Não deixe 

queimar. Coloque no liquidificador: duas colheres de azeite, a 

berinjela refogada, o sal, o alho, a pimenta e a aveia. Bata tudo 

e coloque em uma vasilha, (se gostar, pode colocar a 

cebolinha/cheiro verde aqui). Misture, coloque na geladeira por 

30 minutos para firmar a massa. Após o período na geladeira, 

pegue a massa, molde pequenos hambúrgueres e grelhe em 

uma frigideira untada com azeite. Use sua criatividade para 

montar seu hambúrguer com o pão e salada de sua 

preferência. 

“O Hambúrguer de berinjela chegou em nossa casa como forma 

de economia e busca por alimentação saudável. Na primeira vez, 

todos torceram o nariz e não acreditaram no prato. Depois da 

primeira mordida... É o queridinho da casa hoje em dia” 

Ritinha Silva 

Professora dos Projetos da SEL 



Jiló Cozido 

Irinéia  

Hidroginástica / São Geraldo  

Prof.: Bira  

 

 

“Boa noite pessoal! Meu prato é simples mas muito 

gostoso. Almoçando no restaurante em Tabuleiro, eu 

comi esse jiló.”  

 

 

*Modo de fazer: 

Depois do jiló descascado, (se for pequeno pode fazer 

inteiro, se for grande, parte no meio), refogue o alho com sal, 

corte tomate e cebola em canoa e coloque o jiló, a cebola, o 

tomate e água para cozinhar. 



Kibe 

Michele 

Ginástica / São Pedro 

Prof.: Mauro 

  

 

“Essa receita aprendi com minha avó, que é libanesa, mas 

já adaptei algumas coisas para facilitar. Vamos à receita.”  

 

*Massa de kibe: 

500 g de carne moída (patinho ou acém) com menos gordura. 

250 g de trigo para kibe 

1 cebola grande 

Pimenta síria e sal a gosto 

Um punhado caprichado de hortelã e manjericão. 

 

*Modo de preparo: Primeiro ferva um pouco de água e jogue 

no trigo para hidratar, mas sem encharcar. No processador, 

coloque a cebola com a hortelã e manjericão, e bata. Misture a 

carne moída com o trigo de kibe, sal e pimenta síria. Faça 

pequenas bolas e bata no processador. Junte com a cebola, 

hortelã e manjericão já batidos e misture até obter uma massa 

homogênea. 

Agora é só decidir como irá comer: frito ou assado. Se frito, só 

fazer os kibes e, se quiser, pode rechear também e fritar em 

óleo bem quente. Já se for assado, pode rechear com carne 

moída, com requeijão, presunto, muçarela ou requeijão. Uma 

dica: antes de levar ao forno, regue com azeite e coloque 

alguns pedacinhos de manteiga por cima, para não ressecar. 

Fazendo assim, não precisa de papel alumínio. 

 

   



Kibe Assado 

“Essa receita eu aprendi a fazer com minha irmã. Sempre 

faço pra minha família. Todos adoram.”            

 

*Ingredientes 

500 g farinha de quibe 

350 g de carne moída 

Hortelã  

Azeite 

Alho 

Pimenta do reino  

Sal 

Cebola 

Requeijão  

Tomate  

1 ovo 

Presunto 

Muçarela ou cheddar 

 

Rosilene Dias 

46 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Prof.ª: Ivana 

 

*Modo de preparo: Deixe a  

farinha de kibe de  molho por 3 

horas na água  fria. Na água 

morna, deixe por mais ou menos 

45 minutos. Mantenha tampado 

com pano de prato, depois escorra. 

Coloque a carne moída na bacia, 

misture com a farinha do quibe, 

coloque uma colher de pimenta do 

reino, uma colher de alho refogado, 

hortelã, cheiro verde, sal, uma 

cebola grande picada,  um tomate 

grande picado  e um ovo, pra dar 

liga. Misture bem. Unte um 

tabuleiro com manteiga, espalhe a 

massa e recheie de presunto e 

muçarela (ou requeijão, ou 

cheddar). 

 



Kibe Assado ou Frito. 

 

*Modo de fazer e ingredientes: 

 

- Coloque no liquidificador e bata bem:  

2 dentes de alho  

1 cebola média  

1 pitada de sal  

2 cubinhos de caldo Knorr 

1 punhado de manjericão ou hortelã. 

 

Em uma bacia grande, coloque a farinha de kibe. Misture com o 

que bateu no liquidificador e mais uma porção  de  água fervendo, 

até cobrir toda a massa .  

 

Deixe por 2 horas de molho. Depois, acrescente 1/2 quilo de carne 

moída.  Misture muito bem até ficar bem homogêneo.  

Acrescente um ovo e  um punhado de farinha de rosca, até a 

massa ficar consistente, que dê para fazer os bolinhos  e fritar. 

Pode ser assado também: aí, é só colocar na forma, montar a 

gosto e colocar pra assar. 

Sirva com um limãozinho e um bom copo de Coca-Cola. Bom 

lanche! 

Eremita Teixeira da Silva 

61 anos 

Linhares / Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 



Lombo de Panela 

 

“Essa receita eu fiz sozinha, fui aprimorando, até chegar 

nessa delícia.” 

 

 

*Ingredientes:  

2 kg de lombo de porco 

Linguiça em pedaços 

Fatias de bacon 

Suco de uma laranja 

 

*Modo de preparo: Tempere o lombo a gosto e jogue o suco da 

laranja sobre ele. Faça furos com uma faca e enrole um pedaço 

de linguiça com o bacon e enfie nos furos. Faça a quantidade de 

furos que você quiser. Quanto mais recheado, mais gostoso. 

Coloque para fritar numa panela com óleo. Vá virando e 

colocando um copo de água, fritando, colocando o copo de água 

e abafando, até que esteja bem cozido. Para finalizar, jogue umas 

batatas em rodelas para dourar junto com o lombo e sirva!! Uma 

delícia! 

Valdilene da Silva 

53 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Prof.ª: Ivana 

 



Macarrão na Chapa 

*Ingredientes: 

500 g de espaguete 

200 g de bacon picado e frito 

2 colheres de azeite 

1 cebola picada  

2 colheres de molho de tomate 

300 g de carne moída  

1 pitada de pimenta do reino 

1/2 pimentão cortado 

Cheiro verde e sal a gosto 

 

 

*Modo de preparo:1- Cozinhe o macarrão em 1 litro de água ao 

dente. 2- À parte, coloque na panela 2 colheres de óleo,  frite a 

carne moída até dourar por completo. Em seguida, ponha a 

cebola, o bacon, o molho de tomate, o tempero, a pimenta e  

deixe apurar até ficar bem seco. Coloque o pimentão. Em 

seguida, esquente a chapa, coloque o azeite, o macarrão e 

mexa bem, até ficar com aparência de frito. 3- Depois, junte o 

molho, mexa mais um pouco e  coloque cheiro Verde.4- Sirva à 

vontade. 

Adriana Valéria Rosa de Paula 

44 anos 

Hidroginástica / Linhares 

Prof.ª: Ivana 



Maionese Assada 
da Rute 

Rute Pinto dos Santos 

61 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana  

 

*Ingredientes: 

8 batatas cozidas 

2 cenouras raladas cruas 

1 lata de milho verde   

salsinha  

cebolinha  

azeitonas  

queijo muçarela ralado  

azeite  

maionese. 

*Modo do preparo: 

Cozinhe as batatas, corte em  

pedaços, misturando todos os 

ingredientes. Unte o refratário  

com azeite, cubra com a 

muçarela  e coloque no forno. 

Depois, coloque o azeite de 

oliva e ponha para gratinar. 

Sirva quente. . 

 



Maionese Assada 
da Virgínia 

“Aprendi essa receita com minha mãe.  Ela ia fazer 

maionese tradicional, só que deixou a batata cozinhar 

demais. A ideia foi amassar tudo, incrementar os 

ingredientes. Aí, virou a famosa Maionese Assada!” 

 

*Ingredientes: 

6 batatas 

3 ovos 

1 cenoura média 

1/2 lata de milho verde 

1 cebola 

Azeitona picadinha 

Cebolinha 

200 g de muçarela 

1 peito de frango  

10 colheres de sopa de maionese 

 

*Modo de preparo: cozinhe as batatas (amasse e reserve). 

Cozinhe o peito de frango (desfie e reserve). Cozinhe 2 ovos 

(pique e reserve). Rale a cenoura e a cebola. Pique a muçarela, 

a cebolinha, as azeitonas e os ovos. Em um refratário, misture a 

cenoura, cebola, cebolinha, azeitonas, peito de frango desfiado, 

ovos, a muçarela e a batata amassada. Junte com a gema de 1 

ovo (reserve a clara). Misture tudo muito bem com 5 colheres de 

maionese. Leve ao forno por 10min. Enquanto isso, bata a clara 

reservada em neve e misture com 5 colheres de maionese. 

Retire o refratário do forno  e coloque por cima a mistura de 

maionese com a clara. Em seguida,  a muçarela e volte para o 

forno até gratinar. Bom apetite!😋😋😋 

Virgínia Silvério Pereira 

56 anos 

Hidroginástica / Benfica 

Prof.: Bira. 



Nhoque 

Cibely de Freitas Rodrigues 

63 anos 

Ginástica / Santa Cecília 

Prof.: Maurício 

 

 

 

“Esta receita tem mais de 15  anos. Eu não sabia fazer 

nhoque, uma amiga me passou e depois disso sempre  

faço. Dá muito certo e todos gostam muito. Mas o mais  

importante na culinária é o ♥” 

 

 

*Ingredientes e modo de preparo: 

 

1kg. De batata (Asterix, rosa, ou iacom) 

1  colher (sopa) de  margarina 

6 colheres de (sopa) de farinha de trigo 

 

 cozinhar  as batatas passar no espremedor e juntar os 

outros ingredientes, misturar bem, fazer as bolinhas, colocar 

na água fervente quando subir retire  colocar que num pirex , 

por cima o molho de sua preferência, Pode ser carne ou 

frango, salpique queijo parmezon ralado. 



Nhoque da Vovó 

Maria Teresa Santos 

62 anos   

Obra Social Padre Nilton  

Ginástica / Retiro 

Laís 

 

 

 

“Essa receita remete a minha infância. Aos domingos 

minha vó gostava de fazer e essa receita vem 

atravessando a geração da minha família.” 

 

 

 

*Ingredientes: 

1 kilo de batata  

1/2 xícara de farinha de trigo 

Sal a gosto 

 

*Modo de Fazer: Cozinhe a batata e deixe esfriar. Misture 

a farinha e o sal até desgrudar da sua mão. Faça os 

rolinhos e pique-os. Em uma panela coloque a água pra 

ferver. Coloque aos poucos o nhoque picado, assim que 

ele subir na panela retire e coloque no refratário. Em 

seguida, faça o molho da sua preferência. Vai aí uma 

sugestão: molho a bolonhesa, molho branco, frango e não 

se esqueça de finalizar com queijo parmesão e levar ao 

forno pra derreter.  



Nhoque Gaúcho 

*Ingredientes: 

2 xícaras de chá de farinha de trigo 

1/2 xícara de chá de açúcar 

1 colher de sopa de manteiga 

1 pitada de sal 

1/2 xícara de chá de queijo ralado 

2 ovos inteiros 

1 colher de sobremesa de fermento em pó 

Leite até dar ponto na massa 

 

Calda: 

3/4 de xícara de chá de açúcar 

1 xícara de água 

100 g de coco ralado 

 

*Modo de fazer: Misturar todos os ingredientes, amassar 

bem, enrolar como nhoque e assar. Forno 180 graus. Depois 

de assado, passar na calda e no coco ralado. Bom apetite !!! 

 

Rosalva V. Gamarano  

66 anos 

Jardim Glória / Ginástica 

Prof.: Bira 



Panini Recheado com Queijo 

Rosângela de Paulo 

58 anos 

Ambulatório da Igreja da Glória 

Atividade: Pilates 

Prof.ª: Giselle Muniz 

 

 

 

 

*Ingredientes:  

2 ovos 

1 colher de requeijão 

Sal a gosto 

 

 

 

*Modo de preparo: 

Misture os ingredientes e despeje numa frigideira untada. 

Espere dourar e vire. Pra ficar mais gostoso, coloque queijo 

para rechear. Bom apetite!!! 

 



Panquecas 

Luciana da Silva Ribeiro 

43 anos 

Monte Castelo / Hidroginástica 

Prof.ª: Adriana Clemente. 

 

 

“Essa receita tirei da internet. 

Muito fácil e prática  de fazer .  

Gosto de servi-la  com arroz branco” 

 

 

*Ingredientes: 

Massa: 

3 ovos inteiros 

2 xícaras de leite 

2 xícaras de farinha trigo 

Sal a gosto. 

Recheio: à escolha... Calabresa, Frango, Carne, Queijo ou até 

mesmo Goiabada c/ queijo,  Banana c/ canela, etc. 

 

*Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador. Depois do creme 

pronto, vá adicionando, aos poucos, com uma concha, na 

frigideira, formando um círculo, como uma omelete. Doure dos 2 

lados, retire e recheie. Após recheada, coloque em um refratário. 

Se for salgada, pode adicionar molho por cima e queijo 

parmesão. Coloque no forno pré-aquecido apenas para o queijo 

derreter. Pronto, só se deliciar! 



Pão caseiro 

Regina Tagliatt 

63 anos 

Ginástica / Floresta 

Prof.ª: Laís 

 

 

“Essa ė uma receita de família que traz boas lembranças. 

Ela e as irmãs fazem essa receita a muitos anos e ė um 

sucesso na família!” 

 

*Ingredientes: 

Massa:  

4 xícaras (chá) de trigo 

2 colheres (café) de sal 

Seis colheres (sopa) de óleo 

Uma xícara de leite 

3 colheres (sopa) de margarina 

Uma colher (sopa) bem cheia de pó royal 

 

Recheio:  

4 tomates em rodelas 

200 g de mortadela (em tirinhas) 

200g de muçarela (em tirinhas) 

sal e orégano a gosto 

 

*Modo de Preparo: Misturar todos os ingredientes da massa 

com as mãos (sovar bem). Depois dividir a massa em 9 

partes, abrir e rechear. Enrolar como rocambole. Assar por 

30 a 40 minutos. 



Pão de Beijo  

Marlene 

Ginástica / São Pedro 

Prof.: Mauro 

  

  

“É isso mesmo... beijo e não queijo.”  

 

2 xícaras de polvilho  

1 e 1/2 xícaras de inhame cozido e amassado 

1/4 xícara de azeite 

Uma pitada de sal. 

 

Modo de fazer: 

Misture tudo e faça bolinhas para assar em tabuleiro untado, 

por mais ou menos 30 minutos. 

 



Pão de Cebola 

Ana Tereza Brion Frederico 

Idade:  77 anos 

Ginástica / Lourdes 

Profª.: Laís  

 

 

 

 

 

 

 

“Essa receita eu conheci através da minha filha. Uma 

amiga ensinou pra ela e ela me ensinou. É uma receita 

muito boa, super fácil de fazer, o pão fica levinho 

saboroso e com poucas calorias.” 

  

*Ingredientes: 

3 ovos 

4 colheres (sopa) de leite em pó desnatado 

1 xícara (chá) de farelo de aveia 

Cebola crua 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

Temperos a gosto 

 

*Modo de preparo: 

Bater no liquidificador ovos, leite, cebola crua e farelo de 

aveia. Depois misturar os temperos e o fermento.  

Toque especial: Numa frigideira dourar o azeite, um pouco 

de cebola picada com um pouco de sal. Deixar dourar bem. 

Depois é só misturar na massa e colocar no forno por 

aproximadamente 30 minutos até dourar. 

  

 



Pizza de  
Massa de Pastel 

 

 

 

“Aprendi na Internet .” 

 

 

 

 

*Modo de preparo: 

 

Na massa de pastel, passe um pouco  de água nas bordas e, 

no meio, coloque  um pedaço de papel alumínio.  Enrole no 

formato de canudo e leve para fritar. Retire o papel, recheie a 

gosto (presunto e muçarela / frango desfiado/ banana com 

canela, etc.) e leve ao forno ou microondas  para gratinar. 

Maria Elza Goulart de Melo 

Idade: 52 anos  

Hidroginástica / Caiçaras  

Profª: Jakeline  

 



Requeijão Caseiro 

Maria Helena de Souza Silva 

68 anos 

Ambulatório da Igreja da Glória 

Atividade: Pilates 

Prof.ª: Giselle Muniz 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes:  

1 litro de leite 

2 colheres de manteiga 

1 colher de maisena 

Sal a gosto 

 

 

 

Modo de Preparo: 

Coloque em uma panela e leve ao fogo o leite e a manteiga. 

Assim que derreter a manteiga, vá colocando aos poucos a 

maisena, mexendo bem até engrossar e adicione o sal. 

Coloque em recipiente e leve à geladeira. Bom lanche! 

 



Rocambole de  

Carne Moída! 

 

*Ingredientes:  

700 g de carne moída 

100 g de bacon picadinho ou ralado  

250 g de muçarela fatiada 

250 g de presunto fatiado 

1 cebola ralada 

3 dentes de alho 

Temperos a gosto  

 

*Modo de preparo: Tempere a carne com cebola, alho, sal e 

temperos a gosto. Pegue um plástico filme do tamanho de um 

tabuleiro e vá abrindo a carne moída sobre ele, até ficar igual a 

uma massa, bem fina. Coloque as fatias de presunto e muçarela 

e vá enrolando, fazendo o rocambole. Coloque em uma forma 

untada e passe maionese por cima para virar. Asse no forno a 

180' por 40 minutos! Bom apetite!!! 

Gilda Novaes 

61 anos 

 Linhares/ Hidroginástica 

Professora: Ivana 

 



Salada Agridoce 

*Ingredientes:  

Creme de leite  

Maionese  

Frango cozido, temperado e 

desfiado  

Sal 

Limão  

Pêssego em lata  

Abacaxi em lata  

Figo em lata  

Alho  

Azeite 

Imaculada Conceição D. Mancini.  

58 anos. 

Linhares / Hidroginástica.  

Professora: Ivana. 

“Essa receita quem me passou 

foi uma grande amiga, irmã,  há 

muitos anos e, desde então ela 

nunca mais saiu do cardápio 

aqui de casa ! Fácil de fazer e 

muito saborosa de comer. Pode 

ser servida como um lanche 

leve à noite e é  um prato lindo 

de se apresentar!” 

*Modo de preparo: 

Picar todas as frutas em 

cubinhos. Misturar tudo. Acertar 

o sal e está pronto ! Pode ser 

servido com comida normal ou  

com pães, torradas, biscoitos 

salgados, em um lanche da 

tarde!!! Uma delícia!!! 



Salada de Manga  
com Maionese Caseira 

Marta de Oliveira Silva 

58 anos 

Ambulatório da Igreja da Glória 

Atividade: Pilates 

Prof.ª: Giselle Muniz 

 

Como aprendeu esse prato: Em um restaurante 

 

*Ingredientes:  

1 manga  palmer 

Salsinha e cebolinha 

Maionese caseira: 

2 dentes de alho 

¼ de uma cebola (ou a gosto) 

4 colheres de sopa de leite 

Óleo até chegar no ponto.  

- Bata os ingredientes no liquidificador e vá adicionando o 

óleo aos poucos, até dar o ponto de creme. Pode acrescentar 

manjericão, orégano e até molho de tomate, se quiser dar 

sabor.   

 

*Modo de preparo: 

Lave a manga, descasque e corte em cubinhos. Misture com 

a maionese caseira, a salsinha e cebolinha. Sirva com arroz 

branco. 

 



Salada Natalina 

 

“Essa receita eu aprendi a fazer para as festas de fim de 

ano, com minha mãe.” 

 

*Ingredientes: 

7 maçãs verdes  

4 maçãs vermelhas  

Maionese  

1 kg de peito de frango desfiado 

Milho verde 

Azeitonas 

Abacaxi em calda  

Cereja 

Uva passa 

Ervilha  

Creme de leite  

 

*Modo de preparo: Pique as maçãs e misture na maionese 

para não ficarem pretas. Acrescente o peito de frango desfiado, 

o milho verde, as azeitonas, o abacaxi em calda, a cereja, a 

uva passa, a ervilha, o creme de leite e, por último, sal a gosto. 

Sirva gelado. 

Karla Alessandra Pereira 

44 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 



Salada Nutritiva 

Marlina Alves Martins 

67 anos 

Bairu / Hidroginástica  

Profª: Iris 

 

*Ingredientes: 

1 chuchu 

1 cenoura 

1 pedaço de abóbora  

4 batatas médias  

1 tomate 

1 pimentão  

5 quiabos 

2 ovos cozidos 

1 cebola 

1 lata grande de sardinha ou atum 

(pode ser também frango desfiado) 

 

*Modo de Preparo: cozinhar  todos ingredientes  separados. 

O quiabo, cortar e cozinhar. Quando  a água  estiver fervendo,  

colocar o quiabo com algumas gotas  de limão  para  cortar a 

baba. Não  deixar cozinhar  muito. Montar a salada. Por  

último, colocar a sardinha (ou atum, ou frango desfiado) e os 

ovos. A cebola,  eu gosto  de dar uma  refogada. Aí, fica ao 

seu gosto. Molho  para  a salada:  Bater uma colher de 

vinagre, o suco de meio limão, um envelope de Sazon, óleo 

ou azeite e colocar por  cima da salada.  OBS: Bater  no prato  

mesmo. Bom apetite!!  

“A história da receita da 

salada é que  meu querido  

pai fazia na semana  Santa,   

porque não comemos 

carnes.” 

 



Sopa de Lentilha  
e Tomate 

Maria José Antunes 

72 anos 

Hidroginástica / Bairu 

Prof.ª: Íris 

“Sirva essa sopa forte com arroz e pão crocante. 

Tempo de preparo: 10 min. Tempo de cozimento: 45-50 min 

Rendimento: suficiente para 4 pessoas 

*Ingredientes:  

1 xícara (250 ml) de lentilha 

5 xícaras (1,25 litros) de água  

2 colheres de chá (10 ml) de coentro moído  

1 colher de sopa (20 ml) de azeite de oliva 

1/4 de colher de chá (1 ml) de massa fétida amarela em pó 

1/4 de colher de chá (1 ml) de pimenta-do-reino recentemente 

moída  

1 colher de chá (5ml) de sal 

1 colher de chá (5ml) de açúcar mascavo 

1 colher de sopa (20 ml) de suco fresco de limão  

1 xícara (250 ml) de tomates sem pele e cortados 

1 colher de sopa (20 ml) de massa de tomate 

1 colher de sopa (20 ml) de salsa fresca cortada 

 

*Modo de Preparo: Lave e escorra as lentilhas. Ferva as lentilhas, 

a água e o coentro moído em panela com capacidade para 3 litros, 

em fogo alto, mexendo ocasionalmente. Coloque em fogo médio 

baixo, tampe e deixe cozinhar por aproximadamente 45 minutos ou 

até as lentilhas ficarem macias. Aqueça o azeite de oliva em uma 

panela pequena, em fogo médio ou médio alto. Refogue a massa 

fétida  e a pimenta-do-reino em óleo quente. Adicione os temperos 

fritos na sopa. Junte o sal, o açúcar, o suco de limão e os tomates 

cortados. Volte a ferver a sopa, abaixe o fogo e cozinhe por mais 5 

minutos. Adicione a massa de tomate e a salsa fresca e sirva 

quente. 

Aprendi a fazer essa receita no Movimento Hare Krishina, que 

é vegetariano, sem usar nada tóxico ou animal. 



Strogonoff de Frango 

*Ingredientes 

 

1 kg peito frango picado em cubinhos 

1 lata milho verde 

100 g de azeitonas 

1 lata de creme leite 

1 caldo Knorr 

Sal a gosto 

1 colher de colorau 

 
*Modo de preparo: 

Cozinhe o frango em cubinhos. 

Escorra a água. Acrescente todos os 

ingredientes e deixe ferver. Por último, 

coloque o creme de leite e apague o 

fogo. Sirva com arroz branco e batata 

palha. 

Elisabete Campos 

Rodrigues  

56 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana  

 



Torta Salgada de Liquidificador 

*Ingredientes: 

 

Massa  

3 xícaras (chá) de leite  

2 ovos 

1 xícara (chá) óleo  

2 colheres (sopa) de fermento 

em pó 

2 colheres (chá) de sal  

1 xícara (chá) de maisena 

1 xícara (chá) de farinha. 

 

*Recheio 

300 g de presunto fatiado 

300 g de muçarela fatiada  

3 tomates sem sementes 

(picadinhos, misturados com 1 

colher (chá) de sal e1 colher 

(chá) de orégano) 

Pode usar tempero a gosto. 

Heli  Gatti Sobral 

67anos 

Linhares / Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

* Modo de preparo: 

Massa: Coloque no 

liquidificador o leite, ovos, óleo 

e sal. Bata um pouco, somente 

para misturar. Vá colocando aos 

poucos a  maisena e a farinha, 

até a massa ficar macia. 

Coloque o fermento e dê mais 

uma batida, só para misturar.  

Modo de Armar: Unte uma 

forma redonda média, coloque  

metade da massa. Em seguida, 

vá colocando, alternadamente, 

presunto, muçarela, tomates e 

os temperos. Cubra com a outra 

metade da massa. Asse em 

forno quente, cerca de 35 a 40 

minutos. O recheio pode ser 

feito de peito frango, legumes, 

atum ou camarão. 

 



Torta de Frango 

 

 

*Ingredientes 

 

½  kg de frango desfiado 

1 lata de atum 

250 g  de ameixa preta 

Fios de ovos 

1 pão de forma 

Maionese  

 

 

*Modo de preparo: Faça um molho com o frango. À parte: 

ferva as ameixa picadas, junte o atum, engrosse ese molho 

com extrato de tomate, reserve. Em uma bandeja, coloque 

uma camada de pão, espalhe o molho de frango por cima, 

coloque outra de pão, espalhe molho de atum, outra de pão. 

Por último, cubra toda  a torta com maionese e enfeite com 

fios de ovos, azeitonas, etc. 

Helena Jacintho    

Ginástica          

Nossa Sra.  Aparecida 

Prof.: Lutz        

 



Torta de Legumes  

Janaina Andrade 

44 anos 

Ginástica / São Lucas  

Prof.:Romero 

 

 

 

 

* Ingredientes: 

1 xícara de óleo 

1 xícara de leite 

3 ovos 

7 colheres de farinha de trigo 

1 colher de fermento em pó  

 

 

* Modo de Preparo: 

O recheio pode ser do seu gosto ou de carne moída ou de 

frango, mas tem que levar os legumes. Obs. bata tudo no 

liquidificador e unte uma travessa de vidro com manteiga e 

farinha. 1) Ponha um pouco da massa. 2) Cubra com o 

recheio. 3) Finalize com o resto da massa e ponha para assar, 

ok? 



Torta de 
Sardinha 

Sueli da Silva Dias 

67 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

“Essa receita eu aprendi a fazer com uma amiga, a Rita  do 

Clube da ADPM. Ela fazia e levava pra gente no clube. De 

vez em quando eu faço.” 

 

*Ingredientes: 

1 caldo Knorr 

1 xícara leite  

3 ovos 

½  xícara óleo  

3 colheres de queijo parmesão  

2 xícaras de farinha de trigo 

1 colher de fermento em pó  

2 latas de sardinha 

Tomate picado 

Cebola picada 

Tempero a gosto 

 

*Modo de preparo: Bata no 

liquidificador o caldo Knorr, os 

ovos, óleo, leite, queijo ralado e 

uma pitada de sal. Após, 

acrescente a farinha de trigo e o 

fermento em pó.  Faça o recheio 

com a sardinha e reserve. Unte 

um tabuleiro e coloque uma 

camada de massa. Acrescente 

recheio de sardinha e 

novamente o restante da massa. 

Jogue orégano por cima. Leve 

ao forno por 35 minutos. 

 



Torta de Sardinha  
da Solange 

*Ingredientes: 

 

Recheio: 

2 latas de sardinha 

Salsinha 

Cebolinha  

Pimentão  

Azeitona  

Orégano  

*Modo de preparo: Coloque todos os ingredientes da massa 

no liquidificador Bata bem. Depois, pegue uma forma untada 

e esfarinhada. Coloque um pouco da massa e, depois, o 

recheio. Cubra com o restante da massa e coloque pra assar 

no forno pré-aquecido.  O tempo é conforme o forno de cada 

um: é só colocar um palito e, se sair sequinho, está pronto. 

Bom apetite! 

Solange Maria dos Santos Lima 

39 anos  

Hidroginástica / Benfica 

Prof.: Bira 

 

- Massa:  

3 ovos  

1/2 xícara de óleo  

2 xícaras de leite (200 ml) 

2 xícaras de farinha de 

trigo (200 mg) 

1 tampinha de fermento 

1 pitada de sal  

 



Torta de Tomate  

e Muçarela. 

 

*Ingredientes: 

2 tomates sem pele e sem 

sementes picados 

100 g muçarela em cubinhos 

1 colher (chá) de orégano 

1 colher (sopa) de azeite 

 

Efigênia Aparecida Emidio 

64 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana  

 

*Modo de preparo : Misture os ingredientes e reserve. 

- Preparo da massa: Bata no liquidificador o caldo Knorr, o leite, 

os ovos, até dissolver. Junte o óleo e o queijo e bata mais um 

pouco. Adicione a farinha aos poucos e o fermento. Por último, a 

salsa picada. Unte um refratário com manteiga e despeje a metade 

da massa. Por cima, o recheio. Finalize com o restante da massa. 

Cubra com orégano. Leve ao forno médio por 35 minutos. 

* Massa: 

1 tablete de caldo Knorr/galinha 

1 xícara de leite  

3 ovos 

meia xícara de óleo  

3 colheres de queijo parmesão  ralado 

2 xícaras de farinha de trigo 

1 colher de (sopa) fermento em pó  

2 colheres de salsa picada 

manteiga para untar 

 

“Essa receita eu aprendi a fazer com uma conhecida e 

sempre que dá  vontade de comer algo diferente, eu faço 

pra família.” 

 



* Ingredientes: 

3 ovos 

2 xícaras de (chá) leite desnatado. 

1 xícara de farinha de trigo 

1 xícara de farinha de trigo integral 

½  xícara de farinha de linhaça  

1 lata de creme de leite light 

1 colher (sopa) de fermento em pó  

* Recheio: 

1 maço de espinafre cozido e picado 

1 pote de requeijão light  

½  xícara de queijo parmesão ralado 

 

* Modo de preparo: 

Coloque no liquidificador todos os ingredientes e bata até a 

massa ficar homogênea. Unte uma forma e coloque metade da 

massa. Misture o espinafre com requeijão e, em seguida, 

coloque o restante da massa. Finalize com o queijo parmesão.  

Leve ao forno médio, pré-aquecido,  por uns 35 minutos. 

Célia  Maria Mota Duque Duque  

63 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

Torta Leve de Espinafre 



Arroz Doce 

*Ingredientes: 

 

Arroz  

Leite 

Leite em pó  

Creme de leite 

Açúcar  

Coco ralado  

Canela em pó  

 

Marina Gonçalves  

49 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

“Essa receita eu aprendi a 

fazer com minha avó e 

minha mãe.” 

 

*Modo de preparo:   

Cozinho o arroz. Bato no 

liquidificador o leite em pó, 

o leite condensado, o 

creme de leite, um pouco 

de açúcar e um pouco de  

coco ralado. Misturo tudo, 

coloco numa travessa e 

finalizo com  a canela em 

pó  a gosto. 

 



Arroz Doce Cremoso           

“Essa receita eu aprendi a fazer com minha tia. Sempre faço 

em ocasiões especiais.” 

 

*Ingredientes: 

2 xícaras de arroz 

1 xícara de açúcar  

1 lata de leite condensado 

1 litro de leite 

1 lata de creme leite 

Canela em pó. 

 

* Modo de preparo: Cozinhe o arroz por uns 30 minutos na  

água, sempre mexendo para não grudar na panela. Após cozido,  

acrescente aos poucos o açúcar, o leite, o  leite condensado e 

vai mexendo por mais uns 10 minutos. Apague o fogo, 

acrescente o creme de leite e mexa por mais uns 5 minutos. 

Coloque em porções individuais ou pirex. Finalize com canela em 

pó. 

Geovana Aparecida 

Menezes 

50 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 



Biscoito de Nata 

Ana Lúcia 

Ginástica / São Pedro 

Prof.: Mauro 

 

 

*Ingredientes: 

2 xícaras de amido de milho 

1 xícara de farinha de trigo 

1 xícara de açúcar 

1 xícara de nata 

2 colheres de manteiga 

1 colher de pó Royal 

1 pitada de sal 

 

 

*Modo de fazer: Colocar farinha até a massa não grudar na 

mão. Fazer os biscoitos e colocar para assar. 



Biscoito de Nata 
da Rosalva 

Rosalva V. Gamarano  

66 anos 

Jardim Glória / Ginástica 

Prof. Bira 

 

“Aprendi essa receita com uma amiga.” 

 

*Ingredientes e modo de preparo: 

 

1 medida de nata 

3 medidas de polvilho doce ou azedo  

3 medidas de queijo ralado 

1 medida de óleo (menos um dedo) 

Ovos até o ponto de enrolar  

 

Fazer os biscoitos e assar em forno quente 

 

 



Bolinho de Chuva 

Maria Aparecida Silva Damascena  

63 anos 

Ginástica / Bairro de Lourdes 

Prof.ª: Laís 

 

“Essa receita remete à infância da aluna: “Eu aprendi a fazer 

essa receita com a minha mãe, ela fazia muito quando eu era 

criança, por isso, é uma receita que traz lembranças 

maravilhosas.” 

 

*Ingredientes:  

3 ovos  

1 colher (sopa) de fermento em pó  

3 colheres de vinagre  

500 g de farinha de trigo  

 

*Modo de preparo:  

Misturar todos os ingredientes e ir amassando até soltar das 

mãos. Modelar para fritar no óleo bem quente. Depois de fritos, 

salpicar açúcar e canela. 

 



Bolinho de Chuva 
Assado  

 
Rosely de Oliveira Mendonça. 

56 anos 

Ginástica /  Igreja São José / Bairro de Lourdes 

Prof.ª: Yvone 

“Essa receita é muito simples, fácil de fazer, de uma maneira 

diferente,  pois é assado. Preparo muito rápido. Fica muito leve 

e fácil de agradar. Sempre gostei de fazer pra merenda de escola 

de meus filhos. E uma vez ficou muito marcado pra mim: foi 

quando levei os bolinhos de chuva embrulhadinhos no 

guardanapo, fazendo uma torcida pra formar as trouxinhas pro 

quarto de hospital em que a minha mãe estava se recuperando 

de uma pneumonia. Ela e as coleguinhas de quarto amaram os 

bolinhos, ficaram surpresas por serem assados. Saborearam 

com tanto prazer... me emocionei. Obrigada !” 

 

*Ingredientes: 

2 ovos 

1 colher (de sopa) de margarina 

1/2 xícara (de chá) de açúcar 

2 xícaras (de chá) de farinha de trigo 

3/4 de xícara (de chá) de leite 

1 colher  (sobremesa) de fermento em pó 

150 g de goiabada cortada em cubinhos 

 Forminhas 

*Modo de preparo: Em uma tigela, misture tudo: os ovos 

(peneirados), a margarina, o açúcar, a farinha, o leite e o fermento, até 

ficar uma massa homogênea. Distribua em forminhas untadas com 

margarina e salpicadas com farinha. Coloque em uma assadeira e 

asse em forno pré aquecido durante uns 20 minutos ou até dourar. 

Passe açúcar com canela por cima. Dica: varie o recheio, usando 

geleia, doce de leite ou gotas de chocolate. 

 



Bolo de Aveia e Frutas 

*Ingredientes: 

4 bananas nanicas amassadas 

1 maçã 

1 xícara de uvas passas(opcional) 

4 xícaras de aveia em flocos 

1 xícara de açúcar mascavo 

1colher (sopa) de cacau (opcional) 

1 xícara de maisena 

2 colheres (sopa) de farinha de coco 

½  xícara de óleo 

2 xícaras de leite 

 

 

 

*Modo de preparo: Misture todos os ingredientes, bem 

misturados. Unte uma forma com manteiga e farinha. Leve ao 

forno a 180º por 30 minutos. Bom apetite!!! 

Sandra Helena Batista Teixeira 

56 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Profª: Ivana 



Bolo de Banana 
da Bruna  

*Ingredientes: 

Bata no liquidificador: 

2 ovos 

2 colheres de manteiga  

2 copos de açúcar 

2 copos de leite  

1 copo raso de óleo 

3/4 de copo de farinha de trigo  

1 colher de pó Royal 

 

*Modo de Fazer: 

Faça uma calda de açúcar, coloque as bananas no fundo da 

forma com a calda e depois despeje a massa por cima. Leve ao 

forno com mais ou menos 180 graus e asse até ficar dourado 

por cima . Desenforme ainda quente e sirva à vontade. 

Bruna Teixeira da Silva 

25 anos 

Linhares / Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 



Bolo de Banana 
da Maria 

*Ingredientes: 

2 xícaras de leite 

3 xicaras de farinha de trigo 

½  xícara de maisena  

2 xícaras de açúcar  

2 colheres de manteiga 

2 ovos 

1 colher de pó Royal 

 

 

*Modo de  fazer: Bata todos os ingredientes, como para fazer 

bolo. Ponha no tabuleiro e, por cima, coloque banana nanica, 

cortada de comprido. Cubra com açúcar com canela e asse. 

Maria Amélia Vital Bertges Borboni 

76 anos 

Ginástica / Bairro de Lourdes  

Profª: Laís 

 “Aprendi essa receita com 

minha mãe, na minha 

adolescência.” 



Bolo de Banana 
da Sônia 

Sônia Maria de Souza Paula 

69 anos 

Ginástica / Jardim Glória 

Prof.: Bira 

 

“Aprendi a fazer esse maravilhoso bolo de banana com 

frutas secas com minha neta Isabele, que hoje cursa 

Nutrição. É muito fácil e saboroso. Além disso, saudável, 

pois não leva gordura e nem farinha.” 

 

*Ingredientes: 

3 ovos 

5 bananas nanicas bem maduras 

2 xicaras (chá) de farelo de aveia 

1 xícara (chá) de damasco picado 

1/2 xicara (chá) de castanha do Pará 

1/2 xicara (chá) de uvas passas 

1/2 xicara (chá) de ameixa sem caroço 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

Canela a gosto 

*Modo de preparo: No liquidificador, bater os ovos com a 

banana. Em um recipiente, despejar a mistura e adicionar o 

farelo de aveia. Misturar tudo e, em seguida, acrescentar as 

frutas secas e adicionar o fermento, incorporando-o devagar na 

massa. Em uma forma untada média, com forno já preaquecido, 

assar por 30 min aproximadamente, a 180 graus. Fazer o teste 

do palito pra saber se está pronto. Deixe esfriar e está pronto 

para se deliciar! 



Bolo de Banana 
 com Aveia 

Heloísa Helena Da Silva Miller  

Ginástica / São Pedro 

Prof.: Mauro 

 

  

*Ingredientes: 

3 bananas nanicas grandes, bem maduras 

50 ml de óleo 

1 xícara de açúcar mascavo  

3 ovos  

Canela em pó a gosto  

1 pitada de sal  

3 xícaras de farinha de aveia 

1 colher (sopa) de fermento 

 

 

*Modo de fazer: 

Bata as bananas, o óleo e os ovos no liquidificador. Despeje 

numa bacia e coloque 3 xícaras de farinha de aveia e 1 colher 

(sopa) de fermento. Misture bem, polvilhe o açúcar mascavo e 

a canela. Em uma forma untada com manteiga, corte 1 banana 

em pedaços, forre o fundo e coloque a massa por cima. Leve 

para assar em forno a 180 graus por 30 a 40 minutos. Sirva 

com aquele cafezinho. 

 



Bolo de Banana com Aveia e 
Castanha 

Lúcia Helena  da Silva  

50 anos 

Hidroginástica / Caiçaras  

Profª.: Jakeline 

 

“Aprendi com a vizinha.” 

 

*Ingredientes: 

200 gramas de aveia em flocos  

6 bananas bem maduras 

4 ovos  

50 g de castanha do Pará moída 

1 colher de sopa de fermento Royal 

 

*Modo de Preparo: Em um recipiente, coloque  as bananas 

amassadas. Logo após, os ovos, a aveia e a castanha.  

Misture bem, junte o fermento  e mexa mais um pouco.  

Coloque em uma forma redonda e leve ao forno por 

aproximadamente  30 minutos. Retire do forno,  decore como 

preferir  e está  pronto  para saborear. Obs.: Esse bolo é  rico 

em fibras. 

 

  



Bolo de Banana e Aveia 

Karla Silva 

31 anos 

Linhares / Hidroginástica 

Profª.: Ivana 

*Ingredientes: 

 

2 xícaras de farinha de aveia 

4 ovos 

4 bananas 

3/4 de xícara de óleo 

1 colher de fermento 

Uva passa e canela a gosto  

*Modo de preparo: 

 

Bata no liquidificador as bananas, o óleo e os ovos. Em uma 

vasilha, coloque a farinha e acrescente a mistura que você 

bateu. Mexa bem!! Acrescente as passas e a canela e, por 

último, o fermento! Leve ao forno por aproximadamente 40‘.  

Fica delicioso! 

 



Bolo de Bananas 
Maria das Graças 

Maria das Graças Albuquerque. 

Ipiranga 

Prof.ª: Silvana 

 

“Essa receita tem uma história muito antiga, vou te contar: 

eu comprei um microondas há muitos anos, logo no início 

que saiu,1996. Passaram-se alguns meses e eu ganhei um 

grill, mas não dei muita importância. Ele ficou guardado 

até 2018! Aí, eu fazendo limpeza nós armários, achei o grill 

e resolvi usá-lo. Deparei com esta receita do bolo de 

banana, fiz e todos gostaram. Foi um sucesso!” 

 

*Ingredientes: 

5 bananas maduras 

3 ovos 

2 xícaras de açúcar 

1/2 xícara de óleo 

1 colher ( café) de canela em pó 

2 xícaras de farinha de rosca ou aveia 

1 colher  (sopa) de fermento em pó. 

 

*Modo de fazer:  

Bater todos os ingredientes no liquidificador e levar no 

microondas por 8 minutos e está  pronto o bolo! 



Bolo de Cenoura 

*Ingredientes: 

2 cenouras médias picada  

½  xícara (chá ) de óleo  

2 xícaras (chá) de açúcar  

3 ovos inteiros  

½ xícara de leite  

3 xícaras de farinha de trigo 

2 colheres (sopa) de fermento em pó 

Margarina  

Unte a forma redonda (com furo no meio)  e polvilhe com 

farinha de trigo. 

 

*Modo de fazer: Colocar no liquidificador a cenoura picada, o 

óleo, o açúcar e os ovos e bater até obter um creme 

homogêneo. Despejar em uma tigela funda, acrescentar a 

farinha de trigo, misturar o fermento no leite e despejar na 

tigela, junto com os outros ingredientes. Mexer bem, colocar na 

forma untada e polvilhada e levar ao forno a 180 graus por 40 

minutos, ou até que  esteja dourado. Cobertura a gosto. Bom 

apetite! 

Lourdes de Paula Dias 

51 anos  

Ginástica/ Bairro de Lourdes 

Prof.ª: Laís 
“Conheci essa receita 

através da Dona Maria, avó 

da minha filha.” 



Bolo de Cenoura com  
Cobertura de Chocolate. 

* Ingredientes: 

4 cenouras grandes 

3 ovos 

1 xícara de óleo  

2 xícaras  de açúcar  

2 xícaras de farinha trigo 

1 colher ( sopa) de pó Royal 

Ana Lúcia Pereira Lopes 

58 anos 

Linhares / Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

 

* Modo de preparo:  

Bater no liquidificador a cenoura, 

o óleo e os ovos. Numa tigela, 

acrescentar o açúcar,  a farinha 

e o pó Royal. Misturar tudo. 

Untar uma forma com óleo e 

farinha de trigo. Levar ao forno  

médio por 45 minutos.  

 

*Cobertura de chocolate: 

1 lata de leite condensado  

3 colheres de chocolate 

1 colher de manteiga.  

Leve tudo ao fogo, faça o 

brigadeiro e jogue em cima do 

bolo ainda quente. Espere esfriar 

e se delicie! 

 



Bolo de Coco 

*Ingredientes: 

3 ovos  

2 xícaras de açúcar  

1 vidro de leite de coco  

3 xícaras de farinha  

3 colheres de manteiga ou margarina (sopa) 

1 colher de fermento (sopa) 

100g de coco ralado  

 

 

*Modo de preparo: Bater na batedeira os ovos, o açúcar e a 

manteiga. Misturar a farinha, o leite e, por último, o fermento. 

Untar o tabuleiro redondo e farinhar, despejar a massa e 

assar por 40 a 45 minutos 

Alzira  Regina  F. Carvalho  

55 anos 

Ginástica / Progresso 

Prof.ª: Milena 

 

 

“Aprendi a receita com minha 

tia.” 



Bolo de Fubá  

Cremoso da Vovó 

 

 

*Ingredientes: 

3 ovos 

3 xic.de leite 

3 colheres de farinha de trigo 

50 g de queijo ralado 

2 colheres de margarina 

1 xic. de fubá  

1 xic. e meia de açúcar  

1 colher fermento pó  

 

*Modo de preparo: Coloque no liquidificador todos os ingredientes, 

exceto a farinha de trigo, açúcar e o fubá. Bata por uns 2 minutos. 

Numa bacia, despeje todos os outros ingredientes e acrescente o 

fermento em pó. Misture bem. Unte uma forma redonda com  

manteiga e farinha de trigo e leve ao forno médio por uns 45 minutos. 

Retire da forma e... bom apetite!  

“Essa receita eu aprendi a fazer com minha avó Rosa Carolina. 

Quando eu tinha 12 anos, fiz parte do grupo de escoteiros 

Aymoré e toda semana a gente tinha que levar um prato. Em 

contrapartida, além do incentivo, a gente ganhava uma 

medalha de tecido para colocar na manga do uniforme. Esse 

bolo cremoso de fubá foi minha primeira receita e, com ela, 

veio a minha primeira medalha. A partir daí, peguei o gosto 

pela cozinha e saí com tantas medalhas que não se 

suportavam mais no uniforme. Boas recordações...grandes 

aprendizados. Eternas saudades!” 

Rosa Marta Lagrimante 

53 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Prof.ª : Ivana 
 



Bolo de Fubá 
da Aparecida 

Aparecida 

Bandeirantes 

Atividade: Caminhada 

Prof.: Mauro 

   

*Ingredientes e Modo de Preparo: 

4 ovos (separe a gema da clara) 

- Coloque numa tigela os ingredientes abaixo e bata: 

4 gemas 

1 xícara de açúcar 

3 colheres de sopa de margarina ou 1 xícara de óleo. 

  

- Agora, coloque na mesma tigela e bata novamente até ficar 

bem homogêneo: 

1 xícara e meia de trigo 

1 xícara e meia de fubá 

3 colheres de sopa de  queijo ralado. 

3 colheres de sopa de coco ralado não adoçado. 

1 colher pequena de sal. 

1 xícara e meia de leite  

 Bata até a massa ficar com uma textura boa. (Pode até deixar 

um pouco dura, porque vai entrar ainda a clara em neve). 

 Bata as 4 claras em neve, coloque na tigela da massa do bolo 

e bata novamente, até ficar homogêneo. 

(Se a massa estiver dura, pode colocar um pouco mais de 

leite). 

Coloque 1 colher de sopa de fermento e bata novamente. 

Unte a forma que vai ao forno com margarina e trigo. 

Com a massa já na forma, pique uma banana por cima da 

massa e coloque um pouco de canela. 

Com o forno pré-aquecido, coloque para assar até ficar 

moreno. 

Se quiser, pode misturar na massa umas 2 colheres de granola. 



Bolo de Fubá 
da Vânia 

Vânia Baumgratz 

59 anos 

Caminhada / Barreira 

Prof.: Lutz 

 

 

“Aprendi com minha mãe.” 

 

 

*Ingredientes: 

3 ovos 

1/2 xic.de óleo 

1 xic de leite 

1 xic de fubá 

1 xic de farinha de trigo 

1 xic.de açúcar 

 

 

- Bater no liquidificador por 3 min, mais ou menos. Bater 

novamente. Acrescentar 1 colher de fermento em pó e misturar 

levemente. Colocar em forma untada e enfarinhada e levar ao 

forno pré-aquecido por aproximadamente 40 min. Neste, 

coloquei pedaços de queijo minas antes de assar.  Pode 

colocar cubos de goiabada, passando primeiramente na 

farinha de trigo. Fica ótimo... Bom apetite.😋 



Bolo de laranja  

*Ingredientes: 

1 laranja grande, com casca , 

sem sementes e sem o miolo branco.  

4 ovos 

2 xícaras de açúcar 

1 xícara de óleo 

2 xícaras de farinha de trigo 

1 colher de sopa de fermento em pó 

 

*Modo de Preparo:   

Massa  

1. Corte a laranja em 4 partes, tire o bagaço e os caroços para não 

amargar. 

2. Bata no liquidificador os ingredientes laranja, ovos, açúcar e óleo. 

3. Bata até dissolver tudo, aproximadamente por 2 minutos. 

4. Coloque a mistura em uma vasilha, acrescente a farinha de trigo e 

o fermento em pó, misture bem para formar a massa do bolo. 

5. Coloque a massa em uma forma redonda untada e leve ao forno 

preaquecido a 180 graus  por aproximadamente 40 minutos. 

*Calda 

1. Coloque o suco da laranja junto com o açúcar e a margarina em 

uma panela, leve ao fogo médio e mexa até levantar fervura, com 

uma consistência de calda puxada pra mole. 

2. Despeje a calda por cima do bolo já desenformado. 

Maria Nilsa Dias da Costa  

39 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Prof.ª: Ivana 

 

*Ingredientes – Calda: 

Caldo de três  laranjas 

1 xícara de açúcar 

1 colher de sopa de 

margarina  

 



Bolo de Leite de Coco 

  

“Essa receita eu aprendi a fazer com uma amiga,. Depois 

que ela me ensinou, eu passei a fazer todos os fins de 

semana para minha família. Hoje faço em ocasiões 

especiais.” 

 

*Ingredientes 

 

3 ovos  

2 copos de açúcar  

2 copos de farinha de trigo 

2 colheres (sopa) de fermento em pó  

1 pitada de sal 

2 colheres (sopa) de margarina  

1 vidro de leite de coco  

½  vidro do leite de coco (medida) com leite de vaca. 

 

*Modo de preparo: 

 

Bata os ovos e, em seguida, acrescente todos os ingredientes 

da massa. Unte uma forma redonda e asse no forno médio por 

35 minutos. Após assado, jogue açúcar com canela no bolo 

ainda quente. 

Marlene Maria S. Santos 

57 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 



 

Bolo de Maçã com Aveia 

 

Ivone Sena Lopes Salles 

74 anos 

Ambulatório da Igreja da Glória 

Atividade: Pilates 

Profª.: Giselle Muniz 

 

 

 

*Ingredientes:  

1 xic. de aveia em flocos finos 

1 colher de sopa de margarina 

1 xic. de chá de açúcar  

3 ovos inteiros 

3 maçãs médias descascadas e cortadas em cubinho 

1 xic de farinha de trigo 

1 colher de chá de canela em pó 

1 colher de fermento em pó. 

 

 

 

*Modo de preparo: 

Em uma tigela, bata a margarina com açúcar até formar um 

creme. Junte os ovos, misture bem. Em seguida, acrescente 

os outros ingredientes e coloque para assar. 

 



Bolo de Maçã da Lena 

*Ingredientes: 

1 colher (sopa ) de canela em pó 

2 xícaras de açúcar 

1 colher ( sopa ) de fermento em pó 

2 xícaras de farinha de trigo 

3 maçãs grandes 

1 xícara de óleo vegetal 

3 ovos 

1 pitada de sal 

 

 

*Modo de fazer: Unte e polvilhe um tabuleiro médio ou uma 

forma de buraco no meio . Em uma tigela grande, peneire a 

farinha e o açúcar. Junte os ingredientes secos. Reserve. 

Descasque as maçãs e reserve as cascas. Pique em cubinhos. 

Bata no liquidificador os ovos, o óleo e as cascas da maçã. 

Junte essa mistura na tigela com os ingredientes secos, 

delicadamente. Junte as maçãs picadas, misture e despeje na 

assadeira. Asse por cerca de 50 minutos em forno médio. 

Depois de pronto, polvilhe açúcar e canela . 

Maria Helena Dias Neves 

70 anos 

Santa Cecília / Ginástica 

Prof.: Maurício 



Bolo de Milho 

“Essa receita eu conheci através de uma amiga. É muito 

gostosa e fácil de fazer.” 

 

*Ingredientes: 

4 ovos   

1 lata de milho    

1 lata de fubá  

½  latinha de açúcar  

½ latinha de óleo  

2 colheres de farinha de trigo  

1 colher de fermento 

 

*Modo de preparo:  

Bata tudo no liquidificador e, depois, coloque para assar por 

aproximadamente 40 minutos.  Assim que assar, você sentirá o 

cheirinho maravilhoso de broa pronta. 

 

Janete Silva 

59 anos 

Ginástica / Bairro de 

Lourdes 

Prof.ª: Laís  

 

 



Bolo Fitness  

“Peguei essa receita com uma conhecida, na fila de um 

banco.” 

 

*Ingredientes e modo de preparo: 

 

- Bater no liquidificador:  

2 bananas 

1copo de água  

1 ovo  

3 colheres de canela 

 

- Depois, acrescentar:  

1 xícara de aveia em flocos  

1 xícara de farinha de aveia.  

Por último, uma colher pequena de pó Royal 

  

- Obs.: Colocar metade  da  massa num refratário, cortar 

uma banana e colocar em cima da massa. Em seguida, 

cobrir com o restante da massa. Levar ao Forno por 20 a 

30 minutos  

Selma Aparecida  Fernandes 

61 anos 

Ginástica / Sta. Terezinha 

Prof.ª: Renata 



Bolo Gelado 

Ana Paula 

Ginástica / São Pedro 

Prof.: Mauro 

  

*Massa: 

2 xícaras de (chá) de açúcar  

2 xícaras de (chá) de farinha de trigo  

1 xícara de leite  

4 ovos  

2 colheres (sopa) de coco ralado  

2 colheres (sopa) de margarina s/ sal - 

1 colher (sopa) de fermento em pó.  

  

Cobertura: 

1 lata de leite condensado (caixa) 

1 vidro (200ml) de leite de coco  

1 xícara de coco ralado.  

  

*Modo de fazer: 

Bata no liquidificador: ovos, leite, açúcar, manteiga e o coco. 

Em uma tigela, misture a farinha e o fermento e acrescente os 

ingredientes que estão no liquidificador e misture.  Derrame tudo 

em um tabuleiro untado com manteiga e farinha.   

A cobertura: misture todos os ingredientes e, com o bolo ainda 

quente, fure com o garfo, cobrindo ele todo. Salpique coco ralado 

por cima e, ao esfriar, deixe na geladeira,  

 

    



 

Bolo KitKat 

 

*Ingredientes: 

Massa: 

6 ovos (claras em neve) 

2½ xícaras de leite 

2 xícaras de açúcar refinado 

2 colheres de margarina 

1 xícara de chocolate em pó 100% 

cacau. 

2 colheres de fermento 

*Recheio:  

3 xícaras de leite 

1 lata de leite condensado 

2 colheres de amido de milho 

1 xícara de chocolate 100% cacau. 

Levar ao forno até engrossar. 

*Cobertura ganache: 

1 lata de leite condensado  

1 caixinha de creme de leite 

1 xícara de chocolate em pó 100% 

cacau. 

KitKat 

morangos 

 

. 

Odete Maria Campos de Oliveira 

69 anos 

Monte Castelo / Hidroginástica 

Profª: Adriana Clemente 

 

 “Sou confeiteira formada pelo 

SESI e outros cursos na área da 

culinária. Esse bolo foi feito para 

minha filha, para comemoração do 

seu aniversário de 30 anos.” 

 

*Modo de preparo:   

Massa: Bater todos os 

ingredientes. Por 

último, acrescentar as 

claras e o fermento. 

Colocar em uma forma 

redonda untada. Assar 

por 35 minutos em 180° 

graus. 

 

*Recheio e Cobertura: 

Levar ao fogo todos os 

ingredientes até 

engrossar. Esperar 

esfriar e usar como 

cobertura. Decoração: 

KitKat, morangos e um 

lindo laço de fita 



Bolo Mármore 

Heli Gatti Sobral 

Linhares / Hidroginástica 

Profª: Ivana 

 

*Ingredientes: 

2 xícaras de farinha de trigo  

1 xícara de maisena 

1 e ½  xícara de açúcar 

2 colheres (sopa) de manteiga 

2 ovos 

1 e ½ xícara de leite 

1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó 

 4 colheres de chocolate em pó 

 

*Modo de Fazer: Coloque na batedeira, (quem não tiver, pode 

fazer numa bacia):ovos, açúcar, manteiga. Bata bem e faça um 

creme. Junte a farinha, maisena, o leite e bater mais um  pouco. 

Por último, acrescente o fermento. Pegue uma forma redonda 

de buraco no meio, unte com manteiga e farinha. Bata a massa, 

reserve 1 xícara desta massa para você misturar com o 

chocolate e reserve. Ponha a massa do bolo na forma e coloque 

por cima a massa de chocolate. Com um garfo, você mexe, 

girando até misturar um pouco. Coloque para assar em 200º  

por 35 a 40 minutos e faça o teste com um palito. Está pronto o 

bolo para o café da tarde! 

“Essa receita eu  aprendi 

num curso de culinária. 

Esse bolo eu faço até 

hoje. Minhas sobrinhas, 

quando vêm na minha 

casa, elas pedem para eu 

fazer.” 

 



Bolo Saboroso 

Lucia Helena Costa da Silva 

68 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

*Ingredientes: 

4 ovos 

2 xícaras de açúcar cristal 

2 xícaras de farinha de trigo 

250 ml de água 

 

*Modo de preparo: Separe as claras e coloque para bater na 

batedeira até ficarem bem firmes. Na sequência, vá adicionando 

as gemas, uma a uma. Sempre batendo, adicione o açúcar. 

Nesse momento, ligue o forno para ficar pré-aquecido. Ainda com 

a batedeira ligada, acrescente a água e a farinha de forma 

alternada. Coloque em um tabuleiro untado. Asse em forno médio 

por volta de 40 minutos. Retire do forno, corte o bolo em 

pedaços, pois, depois de esfriar, formará uma casquinha 

crocante em cima. 

“Essa receita eu aprendi a 

fazer com uma amiga. 

Sempre faço quando tenho 

tempo, porque ela é bem 

simples de fazer e muito 

gostosa.” 



Bolo  Tia Elza 

Lourdes Bollotari  Fonseca 

77 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª : Ivana 

 

 

 

* Ingredientes: 

3 ovos (clara em neve)  

1 xíc.de leite fervendo 

2 xícaras de  farinha de trigo 

2 xíc de açúcar  

1 colher de fermento em pó  

1 pitada de sal 

* Modo de preparo :Bata as 

claras em neve, junte as gemas, 

o açúcar,  a farinha de trigo, sal 

a gosto. Acrescente, por último, 

o leite fervendo e o pó Royal. 

Misture bem. Unte uma forma 

redonda com óleo e farinha de 

trigo e leve ao forno médio por 

uns 35 minutos.  Retire da 

forma e... bom apetite! 😋 

 



Bombom na Taça 

*Ingredientes: 

2 latas de leite condensado 

2 latas de creme de leite  

200 g de chocolate branco  

200 g de chocolate preto 

1caixa de morangos.   

 

*Modo de preparo:   

Fazer um brigadeiro branco. Depois, fazer um brigadeiro  

escuro .  No meio dos dois, colocar alguns morangos  e 

deixar outros  para enfeitar. Bom apetite!  

Eliane Rodrigues  

Idade: 50 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 



Brigadeiro 

Mariana Ribeiro Sá 

51 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

“Essa receita eu aprendi a fazer com uma amiga que 

gosto e admiro muito.” 

 

*Ingredientes: 

2 latas leite condensado 

300 g chocolate granulado 

3 colheres de Nescau 

1 colher de manteiga 

Forminhas de papel  

 

*Modo de preparo: numa panela antiaderente, coloque 

todos os ingredientes, exceto o chocolate granulado. Vá 

mexendo até desgrudar da panela. Esse é o ponto. Unte a 

mão com manteiga e faça bolinhas. Passe no  chocolate 

granulado e coloque nas forminhas. 



Broa 

*Ingredientes e Modo de preparo: 

 

3 ovos inteiros. Bater bem no liquidificador, acrescentar 1 

copo de açúcar e bater mais um pouco. Acrescentar 1 copo 

de leite,  1 copo de fubá,  1 copo de farinha de trigo, quase 

meio copo de óleo. Bater bem, até engrossar, e acrescentar 1 

colher de fermento. Se gostar ,coloque erva doce. OBS: 

Medida do copo de requeijão. 

 

  

 

Cozinho em fogão  a lenha e, toda vez que faço feijão, gosto 

de aproveitar o fogo quente para fazer mais alguma coisa. 

Acabei de receber essa receita de broa de uma cunhada  de 

Leopoldina, que mandou a receita pelo celular e acabei de 

fazer. Ficou maravilhosa. 

Maria das Graças Badaró 

66 anos 

Ginástica / Igreja são José / 

Bairro de Lourdes 

Prof.ª: Yvone 

 



Broa 7 Grãos 

*Ingredientes:    

1 colher rasa (sopa) de fermento 

em pó 

2 xícaras de farinha de trigo 

2 xícaras de fubá 

2 colheres de margarina ou 

manteiga 

1 copo e meio de leite 

1 xícara e meia de açúcar 

Chia 

Castanha do Pará 

Nozes 

Linhaça 

Coco ralado 

Gergelim 

Girassol (de 30 a 40 gramas de 

cada semente) 

100 g de queijo ralado 

300 g de queijo minas picadinho 

5 ovos 

 

Vandecir Ferraz Alves  

53 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

*Observação: Sementes são a 

gosto do cozinheiro. Sendo assim, 

pode ser qualquer uma, podendo 

mudar quantidade e espécie ou até 

acrescentar mais sementes.      

 

*Modo de preparo: Bata primeiro 

os ovos, a manteiga e o açúcar, 

deixe ficar bem batido no 

liquidificador. Depois vire numa 

bacia e misture todo o resto dos 

ingredientes. Coloque num 

tabuleiro untado e enfarinhado 

para assar, no forno pré-aquecido 

a 180° durante 10 minutos. Assar a 

broa a 180° por 40 minutos ou até 

dourar.  Dica de acompanhamento:  

um café com leite, bem quentinho 

ou até um cappuccino!!! 

 



Broa de Canjica 

 

Maria Aparecida da Silva Guilherme 

Ginastica, Benfica 

Prof.: Sidney 

 

 

 

 

*Ingredientes: 

1 xícara de óleo 

2 xícaras e ½  de água 

1 xícara e 1/2 de fubá de canjica 

1 xícara e meia de farinha de trigo sem fermento 

1 colher (de café) de sal 

2 colheres (de sopa) de açúcar 

7 ovos 

 

 

 

*Modo de Preparo: Numa panela, em fogo baixo, coloque os 

ingredientes, exceto os ovos. Amasse e deixe pré-cozido. 

Quando esfriar, acrescente os ovos batendo um a um. Amasse 

bem e modele as broinhas, usando uma xícara untada com 

óleo e fubá, para evitar que a massa grude na xícara. Delicia!!! 



Broa de Copo 

*Ingredientes: 

1 copo de leite 

1 copo de água  

1 copo de farinha de trigo c/ fermento  

1 copo de fubá  

1 copo de açúcar  

1 ovo 

1 colher de sopa de óleo  

1 pitada de bicarbonato de sódio  

1 pitada de sal 

 

Maria Aparecida Hilário 

60 anos 

Linhares/ hidroginástica  

Prof.: Ivana  

 

Receita da minha saudosa mãe  

 

*Modo de preparo: 

Assar em forma de furo central, 

untada com margarina e polvilhada 

com farinha de trigo, por 30 a 40 

minutos, até dourar. 

 



Broa de Laranja  

Janaina Andrade 

44 anos 

Ginástica / São Lucas 

Prof.. Romero 

 

 

“Esse prato eu aprendi com a minha mãe.” 

 

 

*Ingredientes: 

 

 2 ovos 

120 ml de óleo 

1 xícara de açúcar 

1 xícara de suco de laranja 🍊  

1 xícara de farinha 

1 xícara de fubá 

1 colher de sobremesa de pó Royal 

 

 

*Modo de Preparo: Bater tudo no liquidificador. Untar uma 

forma com manteiga e farinha e por para assar . 



Caçarola Caseira 

*Ingredientes: 

2 e ½  copos americanos(200g) de açúcar cristal 

4 ovos 

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina 

8 colheres de sopa de farinha de trigo 

250g de queijo fresco  

200g de muçarela 

1 litro de leite quente. 

 

*Modo de Preparo: Bater no liquidificador todos os 

ingredientes, juntamente com o leite quente. Untar uma 

forma com manteiga ou margarina. Colocar na forma os 

ingredientes batidos e assar no forno médio por 45 min 

aproximadamente. Quando estiver dourado, estará pronto. 

 

Maria Delfina Corrêa Lima 

Ginástica / Benfica 

Prof.: Sidney 

 



Cocada de Colher  

“Essa receita  eu aprendi,  ajudando  um vizinho há muitos  

anos. Ele fazia  para vender.” 

 

*Ingredientes  

2 cocos grandes ralados  

500 g de açúcar  

2 xícaras de água  

1 lata de leite condensado  

1 pedaço de canela em pau 

 

*Modo de fazer: Em uma  panela média, colocar o coco ralado, 

o açúcar, a água, a canela e levar ao fogo por 25 minutos,  

mexendo sempre com uma colher de  pau. Depois, abaixar o 

fogo  e juntar o leite condensado. Deixar mais 5 minutos e está 

pronto para servir. 

Mariusa Sampaio  

53 anos 

Linhares / Hidroginástica  

Profa.: Ivana 



Cookie de Aveia 

Fernanda  

Benfica / Natação. 

Prof.: Bira 

 

 

*Ingredientes: 

1 xícara de farinha de trigo 

2 xícaras de farinha de aveia 

100 g de margarina 

1 colher de sopa de fermento químico 

2 ovos inteiros 

1 colher de sopa de extrato de baunilha 

1 xícara de gotas de chocolate 

- Medida da xícara: 240ml 

 

*Modo de preparo: E só misturar todos os ingredientes em uma 

bacia grande, até desgrudar das mãos. Faça pequenas bolinhas, 

respeitando a distância entre elas de pelo menos dois dedos. Asse 

em forno a 180°, de 25 a 30 minutos.  



Cookies com Aveia e Chocolate 

Maria Bernadete de Oliveira 

67 anos 

Ambulatório da Igreja da Glória 

Atividade: Pilates 

Profª:Giselle Muniz 

 

*Ingredientes:  

1 xícara de açúcar demerara 

1 ovo 

1 colher de essência de baunilha 

1 xícara de farinha de trigo 

1 colher rasa de bicarbonato de sódio 

1 pitada de sal 

1 colher de fermento em pó 

½  xíc, de aveia em flocos finos 

½  xíc. de aveia em flocos grossos 

1 xíc. de chocolate amargo 

 

*Modo de preparo: 

Preaqueça o forno a 180°. Misture o açúcar, a margarina e o 

ovo. Acrescente a essência de baunilha, farinha de trigo, o 

bicarbonato, o sal, as duas porções de aveia, o chocolate e o 

fermento e amasse até homogeneizar. Divida a massa em 12 

porções e achate-as levemente. Distribua em forma untada e 

asse em forno a 180° por 15 minutos. Sirva a seguir, ou 

guarde em pote para saborear aos poucos. 

 



  

Doce Sírio 

 

Maria Bernadete Chinelate Costa. 

61 anos 

Ginástica/ Bairro de Lourdes 

Prof.ª: Laís 

  

“Esse doce é muito simples. Faz parte da minha infância! 

Mamãe fazia sempre pra criançada!” 

 

*Ingredientes: 

 2 colheres de claybom 

 2 xícaras de açúcar refinado 

 1 xícara de leite 

 Farinha de trigo até dar consistência e formar bolinhas para 

modelar! 

  

*Modo de fazer:  

-- Depois de modelar as bolinhas,  passá-las em uma superfície 

em relevo para dar formas! (As minhas passei no ralador) 

-- Em seguida, fritar em óleo quente! 

-- Passar pelo papel toalha pra ficar bem sequinha! 

-- Por último, banhar na calda de sua preferência! 

(Adoro a calda do doce de  pêssego!) 



Manjar de Coco 

*Ingredientes: 

1 lata de leite condensado 

1 copo de água americano 

1 garrafinha de leite de coco  

200 ml de gelatina sem sabor 

 

*Modo de preparo: 

Numa tigela, misture o leite condensado e o copo de água, junte 

o leite de coco e bata com uma colher grande. À parte, dissolva a 

gelatina em 4 colheres de sopa de água, leve no micro-ondas por 

20 segundos, acrescente na tigela e torne a mexer bem. Despeje 

numa forma de pudim molhada e leve para a geladeira por 4 

horas.  

Para  calda: 1 xícara de açúcar, 1 e ½  xícara de água e 1 colher 

(chá) de baunilha. Numa panela, derreta o açúcar até 

caramelizar, acrescente a água quente, mexa para dissolver todo 

o açúcar e ficar uma calda. Retire do fogo e junte a baunilha. 

Desenforme o manjar e sirva com a calda e pedaços de frutas da 

estação. Eu estou com saudades de todos, um abraço. 

Heli Gatti Sobral 

67 anos  

Linhares/Hidroginástica  

Prof.: Ivana 

 



Mousse de limão com cobertura  
de chocolate 

 

 

Rosângela Aparecida Celestino 

Deficiente visual  

Atleta Paralímpico 

37 anos 

Prof.ª: Célia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ingredientes e Modo de Fazer: 

 

Bata no liquidificador:  

2 caixas de leite condensado e 2 caixas  de creme de leite 

por  2 minutos.  

Logo após coloque o suco de sua preferência (coloquei o 

de limão) mas você pode colocar o sabor que quiser. 

Depois de bater tudo no liquidificador, derreta 2 barras de 

chocolate meio amargo. coloque seu creme em um 

recipiente! Depois coloque o chocolate derretido por cima, 

depois é só colocar no congelador por 3 horas e está 

pronto 😋😋😋 



Pão Delicioso 

Leila Antunes 

58 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Profª.: Ivana 

 

 

*Ingredientes: 

1 kg de farinha de trigo sem fermento 

1/2 litro de leite morno 

1 xícara de açúcar 

1/2 xícara de óleo 

1 colher de manteiga 

2 ovos 

50 g de fermento Fleischman 

 

 

*Modo de preparo: 

- Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha 

de trigo. Despejar a mistura numa bacia e ir colocando a farinha 

de trigo, aos poucos, sovando bem a massa. Deixe 

descansar...Depois da massa crescida, faça as tranças e 

coloque em uma forma untada com óleo. Coloque no forno 

preaquecido a 180‘, por aproximadamente 40'! Bom apetite! 



Pão de canela  

de Ibitipoca 

Olieng Rodrigues 

38 anos 

Ginástica / Floresta  

Prof.ª: Laís. 

 

*Ingredientes: 

Um copo de açúcar 

Um copo de água morna 

Um copo de leite morno 

Um copo (mal cheio) de óleo 

Duas colheres de manteiga ou margarina 

50 g de fermento biológico 

Dois ovos 

Uma pitada de sal 

Canela em pó1  

1/2 kg  de farinha de trigo 

 

*Modo de fazer: Dissolver o fermento em um pouco de 

açúcar, farinha, leite morno e sal. Deixar em repouso por 15 

minutos. Acrescentar o copo de açúcar, de água, de leite 

morno e de óleo, a manteiga, os ovos, a pitada de sal em pó 

e metade da farinha. Bater bem na batedeira até a massa 

ficar bem misturada. Acrescentar o restante da farinha e 

sovar bem com as mãos. Tampar e deixar descansar por 40 

minutos em local aquecido. Dividir a massa em cinco bolas. 

Formar uma superfície lisa com farinha e abrir cada bola de 

massa como rocambole. Rechear com manteiga, açúcar e 

muita canela. Enrolar e colocar de 2 em 2 em formas para 

assar untadas. Deixar descansar novamente até que os 

rocamboles dobrem de tamanho. (20 minutos). Pincelar um 

ovo batido sobre os pães e levar para assar em forno pré-

aquecido por 20 minutos. 



Pavê de Limão 

“Gosto muito de fazer essa receita com minha amiga Íris! 

Aproveitamos para colocar as conversas em dia!” 

 

*Ingredientes: 

1 caixa de leite condensado 

1 caixa de creme de leite 

100 ml de suco de limão 

300 g de biscoito de maisena 

 

*Modo de preparo: 

Misture o creme de leite, o leite condensado e o suco de limão. 

Faça um creme! Monte em um refratário, uma camada de 

creme, uma de biscoito, uma de creme, uma de 

biscoito...Coloque na geladeira por umas 4 horas e, depois, é 

só servir! 

Denise  

63 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Prof.ª: Ivana 



Pavê Gostoso 

“Essa receita eu aprendi a fazer porque, além de ser 

fácil, não vai ao fogo e fica deliciosa. Faço direto para os 

meus familiares.” 

 

*Ingredientes: 

1 caixa de leite condensado  

2 caixas de creme de leite 

1 xícara de leite em pó   

1 pacote de gelatina sem sabor 

1 pacote de biscoito maisena  

1 litro de leite (molhar o biscoito) 

Chocolate ralado ou granulado para finalizar pavê.  

 

*Modo de preparo: Numa bacia coloque o leite condensado, 

o creme de leite, o leite em pó e a gelatina (já dissolvida). 

Misture tudo muito bem. Num pirex quadrado, mergulhe o 

biscoito no leite e faça uma camada de biscoito, uma de 

creme e, assim, até preencher o pirex todo. Leve a geladeira 

por 3 horas e, após, retire e finalize com chocolate  granulado 

ou raspado. 

Maria Aparecida de Araújo  

 53 anos 

Linhares / Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 



Pé de Moleque da Rosa 

“Essa receita eu aprendi a fazer para a nossa festa junina 

do núcleo. Impossível faltar esse doce delicioso!” 

 

* Ingredientes: 

500 g de amendoim descascado e torrado 

1 lata de leite condensado 

1 colher de manteiga 

½  xícara de açúcar  

 

* Modo de preparo : Numa panela grossa, coloque o amendoim 

com açúcar, a manteiga e mexa bastante. Após derreter o 

açúcar, acrescente o leite condensado e mexa até dar ponto de 

desgrudar da panela. Unte um tabuleiro e jogue o pé de 

moleque. Após esfriar, corte em quadradinhos. Sirva-se a 

vontade! Bommmm demais! 

Rosa Marta F. Lagrimante 

53 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 



Pudim da Íris 

“Essa receita eu peguei na internet e juntei duas em uma 

só. Eu reinventei 2 receitas e criei esse delicioso pudim 

para as festas de fim de ano.” 

 

*Ingredientes:  

1 lata de leite condensado 

1 lata de creme de leite 

1 pacote de gelatina incolor 

300 ml de leite  

2 colheres de Nescau 

 

*Modo de preparo: junte a  lata de leite condensado, o creme 

de leite, o pacote de gelatina incolor, os 300 ml de leite  no 

liquidificador e bata por 2 minutos. Unte uma forma e leve para 

gelar. O segundo modelo do pudim não tem segredo, apenas 

acrescente o Nescau para ficar diferente. Depois, deixe gelar. 

Bem devagar, solte o pudim nas laterais com uma faca. Faça a 

gelatina no sabor que desejar deixe esfriar e coloque a 

gelatina nas laterais até cobrir o pudim. Coloque para gelar. 

Para soltar da forma, com muito cuidado, passe a faca nas 

laterais. Depois, vire o pudim. 

Íris de Souza Campos 

48 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 



Pudim da Meri 

Rosimeri de Carvalho Sobreira. 

UBS Marumbi / Salão da Igreja 

Prof.ª Silvana 

 

“Vamos fazer o tradicional pudim de leite condensado .Que 

sempre que tem almoço em família aqui em casa ou na 

minha mãe, tem que  ter o pudim da Meri (que sou eu).” 

 

*Ingredientes e preparo:  

Para fazer, vamos fazer primeiro a calda, que é:na forma que  

vamos assar. 

 

Colocar uma xícara de açúcar e uma de água e deixar derreter. 

Tem que ficar um pouquinho dura, para quando colocarmos a 

mistura do liquidificador, não misturar com a calda. No 

liquidificador: uma lata de leite condensado, mesma medida de 

leite, 3 ovos. Bater bem, por uns 2 minutos e despejar na 

forma. Assar em forno 180 graus, em banho Maria.  

Depois de frio, levar à geladeira e, depois, desenformar e 

comer! 



Pudim de Pão 

Eliza Costa Pachiel 

56 anos 

Hidroginástica / Benfica 

Prof.: Bira 

 

*Ingredientes: 

3 pãezinhos amanhecidos (picadinhos) 

2 xícara (chá) de leite 

3 ovos 

Coco ralado a gosto 

 

*Modo de fazer: Coloque todos os ingredientes no 

liquidificador e bata até formar uma mistura bem homogênea e 

reserve. Calda: 8 colheres (sopa) de açúcar, ½ xícara de 

água. Coloque o açúcar em uma panela e mexa até dissolver 

por completo. Adicione a água com cuidado e mexa até formar 

um caramelo. Obs.: Unte uma forma de pudim própria para 

micro-ondas com o caramelo. A seguir, coloque a mistura que 

você bateu no liquidificador na forma caramelada e leve ao 

micro-ondas por 12 minutos. Se quiser, pode colocar por mais  

3 minutos para ficar mais firme. Retire do microondas e deixe 

resfriar um pouco. Ainda quente, desenforme e decore a gosto. 

Leve à geladeira depois de frio. Agora é só saborear! Fácil de 

fazer e muito gostoso de comer! 



Pudim de Travessa 

Maria Aparecida F. do  

Perpétuo Socorro 

62 anos 

Ginástica / Nª Sª das Graças 

Prof.: Maurício 

*Ingredientes e Modo de preparo: 

 

Colocar 120ml de leite numa vasilha e dissolver 1 sache e 

meio de gelatina sem sabor. Mexer e reservar.  

 

No liquidificador adicionar:  

1 lata de leite condensado 395grs 

2 cxs de creme de leite 400grs   

500ml de leite em temperatura ambiente 

1 colher de sopa de baunilha 

Bater por 2 minutos e pegar a gelatina, dissolver no micro 

ondas por 30segs e adicionar no liquidificador. Bater por mais 

1 minuto. Despejar no refratário e gelar por 4 horas ou até 

endurecer. 

Calda:  

1 xícara e meia de açúcar  

1 xícara de água morna  

1 pitada de sal 

meia colhet de sopa de vinagre  

colocar no fogo baixo e deixar reduzir. Esperar esfriar depois 

colocar por cima 



Rabanada 

    

*Ingredientes: 

2 pães  próprios de rabanada 

3 ovos  

½  litro de leite 

Açúcar  

Canela em pó  

 

*Modo de preparo: Corte o pão em fatias grossas. Bata os 

ovos e reserve. Coloque o leite numa bacia e reserve. Aqueça 

uma frigideira com óleo. Passe as fatias do pão no leite, 

depois nos ovos e frite. Retire quando dourar e passe no 

açúcar com canela. Coloque numa travessa bonita! 

Maria da Penha Moura  

85 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Prof.ª : Ivana 

 

“Essa receita eu aprendi a fazer com minha mãe. Era 

tradição de Natal na minha casa. Hoje não faço mais, 

porque sou diabética.”  

 



Rosca de Nata 

*Ingredientes: 

2 copos americanos de nata 

1 kg de farinha de trigo 

2 colheres de fermento em pó  

1 ovo 

2 xíc. e meia  de açúcar  

1 colher de manteiga 

1 xíc. de maisena 

1 pitada de sal  

Marly Pacheco Alonso 

78 anos  

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

*Modo de preparo: 

Numa tigela, misture a nata, a 

manteiga, o açúcar e o ovo. 

Adicione a maisena, o sal e o 

fermento e misture bem. 

Acrescente a farinha de trigo aos 

poucos, até  a massa desgrudar 

das mãos. Modele as rosquinhas  

e jogue açúcar por cima. Leve ao 

forno médio até dourar.  

Espere esfriar e sirva- se ! 

 



Rosca Doce 

 

*Ingredientes: 

3 xícaras e meia de farinha de trigo 

1/2 colher de fermento biológico (10 g) 

1 ovo 

2 colheres de açúcar (sopa) 

2 colheres de óleo (sopa) 

Sal a gosto 

1 xícara de água  

 

 

*Modo de preparo: Misturar tudo e amassar bem,. Deixar 

descansar por uma hora. Depois, pegar a massa e abrir um 

pouco. Dividir ao meio e cortar em pedaços iguais. Untar a forma 

redonda, de furo no meio. Fazer  bolas e ir colocando uma do 

lado da outra. Deixar crescer mais uma hora. Depois, pincelar 

uma gema e levar ao forno a 180 graus. Depois de assada, se 

quiser, pode passar manteiga. Uma delícia!  Bom apetite! 😋 

Oneide Rosa de Souza Almeida 

59 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

 

“Faço sempre essa receita para 

minha família tomar café da tarde 

no final de semana! Todos 

adoram!!!”  

 



Rosquinhas de  

Sal Amoníaco 

 

“Essa receita, minha cunhada fazia para vender. Ela parou 

de fazer e me presenteou com a receita. Deu para ganhar 

um dinheiro e, agora, faço para o consumo da família.” 

 

*Ingredientes: 

6 copos americanos de leite 

2 ovos 

50 g de margarina 

50 g de banha de porco 

250 g de açúcar cristal 

50 g de sal amoníaco 

1 kg de farinha de trigo 

 

*Modo de preparo: 

Misture todos os ingredientes, exceto a farinha. Vá juntando a 

farinha devagar e amassando com as mãos, até a massa 

desgrudar dos dedos. Cubra com um pano e deixe descansar 

por 15 minutos. Abra a massa numa superfície enfarinhada e 

corte os biscoitinhos a gosto: rosquinhas, palitos, bolinhas. 

Cresce muito! Asse em forno elétrico ou de lenha! Uma 

delícia!!!!! 

Lucia Oliveira 

64 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana  

 



Sequilhos de 
Maisena  

 

“Aprendi a fazer essa receita com a minha mãe. A gente 

usava  polvilho de araruta, já que a gente morava na roça e  

não existia muito amido de milho,  a  maisena! Mas, fica a 

mesma coisa do polvilho de araruta. Então, agora, eu faço 

com maisena. É  bom no lanchinho da tarde, já que é fácil e 

rápido. Fica aí a dica, tá bom!?  Saudades!!!” 

 

*Ingredientes:  

1 lata de leite condensado 

250 g de margarina sem sal 

1 kg de maisena 

3 ovos 

1 xícara de açúcar  

*Modo de preparo: 

Amasse todos os ingredientes 

juntos. Faça bolinhas do 

tamanho que desejar. Coloque 

numa assadeira untada e 

polvilhada. Asse em forno médio, 

retirando-os ainda clarinhos! 

Uma delícia!!!!!! 

 

Luzia da Conceição 

Silva Costa 

61 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Prof.ª: Ivana 

 



Suco Natural 

Aparecida Eleutério   

54 anos  

Ginástica / Retiro  

Profª.: Laís 

 

“Aprendi esta receita na Pastoral da Criança, da qual  

participo.” 

 

*Ingredientes: 

2 galhinhos de hortelã  

1 inhame médio 

3 limões grandes 

 

*Modo de preparo: 

Pegue os três limões, retire as pontas, parta em quatro 

pedaços, retire a parte branca "para não amargar“. Pegue o 

inhame médio sem casca e a hortelã. Leve ao liquidificador, 

bata por 2 minutos e adoce a gosto, com açúcar ou adoçante 

▪Rende dois litros. 



Suco Verde Detox 

Zilda Lima da Cruz 

61 anos 

Hidroginástica / Caiçaras  

Profª.: Jakeline 

 

 

“Aprendi com uma vizinha” 

 

 

*Ingredientes: 

1 laranja 

1 limão  

1 maçã  

2 folhas de couve 

Algumas  folhas de hortelã  

Um pedaço  pequeno de gengibre  

300 ml de água  

 

 

*Modo de Preparo: Descasque e corte em 4 pedaços  o 

limão e  a laranja. Pique o restante dos ingrediente e coloque  

tudo no liquidificador, com 300 ml de água e 3 cubos de gelo. 

Bata tudo. Já  está  pronto para servir  seu maravilhoso  suco 

detox!! 



Taça Surpresa de Chocolate 

 

*Ingredientes: 

02 xícaras (chá) de chocolate em pó 50% 

12 colheres (sopa) de açúcar fino 

10 colheres (sopa) de amido de milho 

04 xícaras (chá) de leite 

04 gemas peneiradas 

02 caixinhas  de creme de leite. 

02 caixa chantilly 200g (deixe batido e reserve) 

Bombom Sonho de Valsa 

Crocante de nozes 

Morangos. 

 

*Modo preparo: 

Bater no liquidificador os 6 primeiros ingredientes e colocar  

numa panela, mexendo sempre até engrossar. Montagem: fazer 

em camadas. Em uma taça coloque  01 - Creme de chocolate 02- 

Crocante de nozes 03 - Creme de chocolate 04- Chantilly 05 -

Morangos picados 06 - Creme chocolate 07- Chantilly 08- 

Bombom Sonho de Valsa picado. Repetir até a borda da taça. 

Finalizar com chantilly e decorar com morangos. 

 

Maria Lúcia Koscky 

58 anos 

Linhares/ Hidroginástica 

Profª.: Ivana 

 



Torta de Abacaxi 
da Ana Maria 

Ana Maria  Machado Moreira 

Idade: 71 anos 

Pilates / Núcleo Caiçaras 

Prof.ª: Jakeline 

 

“É uma receita tradicional de família” 

 

*Ingredientes: 

250 gramas  de biscoito  champanhe  

1 lata de doce de abacaxi, ou doce caseiro  com 1 abacaxi 

3 ovos 

1 lata de leite  condensado  

1 lata de creme  de leite  

1 colher  de sopa rasa de maisena 

2 medidas de lata de leite  de vaca 

1 pacote de coco ralado (não  colocar  coco fresco para não  

azedar) 

5 colheres de sopa de açúcar  refinado 

 

*Modo de Preparo: Forrar um pirex grande com o biscoito. 

Engrossar  a calda do doce e colocar  por cima do biscoito,  

junto com o abacaxi picado. Fazer um creme com o leite 

condensado: 2 medidas da lata de leite, 3 gemas e 1 colher 

de sopa rasa de maisena (pode ser farinha trigo). Cozinhar 

até  engrossar. Colocar esse creme por cima do biscoito e do 

doce. Por último,  bater 3 claras em neve, misturar o creme 

de leite e 5 colheres de açúcar. Colocar  por cima do creme 

de leite  condensado. Salpicar o coco ralado e servir gelada. 

 



Torta de Abacaxi 
da Marli 

*Ingredientes: 

Massa: 

3 ovos 

3 xícaras de açúcar  

1 xícara de farinha de trigo 

½  colher (sopa) de fermento. 

Recheio: 

3 gemas 

1 lata de leite condensado 

1 lata de creme leite 

A mesma medida de leite de 

vaca 

3 colheres de sopa de açúcar  

2 abacaxis em calda 

Essência de baunilha 

Coco ralado 

Marly Dias 

64 anos 

Linhares/ Hidroginástica  

Prof.ª: Ivana 

*Modo de preparo: 

Massa: Coloque no liquidificador 

todos os ingredientes da massa e 

asse num pirex, no forno médio, 

por 30 minutos. 

Recheio: Em uma panela, misture 

o leite condensado, o leite de vaca, 

a baunilha e as gemas. Leve ao 

fogo até engrossar. Reserve. Em 

uma vasilha separada, misture o 

creme de leite e o açúcar e reserve. 

Montagem: Num pirex, intercale a 

massa. Molhe a massa com a calda 

de abacaxi e, por cima, o creme 

que fez no fogo. Acrescente os 

pedaços de abacaxi, depois, o 

creme de leite com o açúcar. 

Decore com coco ralado. 

 

“Essa receita eu aprendi a fazer 

com uma senhora que veio da 

Paraíba para morar em JF. 

Ficamos amigas e ela me 

ensinou a receita. Até hoje ela 

faz o maior sucesso nas  

ocasiões especiais da minha 

família.” 



Torta de Coco  

Marli de Castro Moreira 

Ginástica 

Prof.ª:  Yvone 

 

“Essa receita foi uma amiga que me passou. Ela me traz 

muitas lembranças boas de quando minhas filhas eram 

pequenas (eu fazia para elas). Sentávamos os quatro na 

mesa... Me traz boas recordações!” 

 

 

*Ingredientes  

e modo de preparo: 

 

*Creme: 

1 litro de leite  

1 lata de leite condensado 

3 gemas  

3 colheres de maisena  

2 colheres de manteiga 

 

Leve tudo ao fogo, mexendo  

sempre, até engrossar. 

 

*Massa da torta: 

2 xícaras de farinha de trigo  

1 xícara de açúcar  

1 xícara de leite  

1 ovo 

1 colher de manteiga  

1 colher de fermento em pó  

1 pitada de sal 

 

Amasse tudo e coloque em um 

tabuleiro untado e polvilhado 

com farinha. Espalhe o creme 

por cima, polvilhe coco ralado e 

jogue um pouquinho de leite 

condensado por cima. Leve pra 

assar. 

 



Torta de Limão 

Jacinta Rosária Alves  Silva 

52 anos 

Pilates / Caiçaras  

Prof.ª: Jakeline  

 

Como aprendeu: com uma tia  

 

*Ingredientes e modo de preparo: 

Massa 

3 colheres de sopa (generosas) de farinha de trigo 

1 gema 

2 colheres de sopa de leite 

2 colheres  de sopa  de açúcar  refinado 

1 colher  de sopa (rasa) de manteiga 

1 colher de café  de fermento 

Misture todos os ingredientes  com a mão. O ponto da 

massa é  quando  não  grudar  mais na mão. Se necessário,  

acrescente  um pouco  mais de farinha. Abra a massa  em 

uma forma com fundo  removível  ou em um refratário  da 

sua  preferência.  Espalhe  no fundo  e nas laterais.  Faça  

furos  com um garfo e leve ao forno  pré-aquecido até  assar, 

sem deixar  queimar. Retire do forno.  

 

Recheio: No liquidificador, bata bem: 2 latas de leite 

condensado, suco de  4 limões, 3 gemas. Espalhe  o  creme 

por cima da massa. Bata 3 claras em neve e adicione  2 

colheres  de açúcar  refinado.  Coloque por cima do creme e 

finalize com raspas de limão. Leve ao forno por uns 5 

minutos,  até corar com cor de caramelo. Deixe  esfriar  para 

desenformar. 


