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Pudim de leite condensado 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
2 medidas (da lata de leite condensado) de leite 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata todos os ingredientes no liquidificador e asse no forno em banho-maria 
numa forma já caramelizada. 
 
 



Pizza 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 copo americano de leite (1 dedo abaixo da medida) 
2 colheres de sopa de óleo 
2 copos americanos de farinha de trigo 
1 colher de chá de sal 
50 g. de fermento fresco (tablete) 
 
 
 
Modo de Preparar: 
 

Misture todos os ingredientes com a mão (se precisar vá colocando um pouco 
de farinha enquanto amassa). Estique a massa na forma já untada e deixe-a descansar 
por 1 hora. Recheie a gosto e asse. 
 
 
 



Torta de leite condensado 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
5 xícaras de farinha de trigo 
2 xícaras de açúcar 
1 xícara de leite 
½ colher de sopa de manteiga 
2 gemas 
1 colher de sopa de fermento em pó 
 
Creme: 
2 xícaras de leite 
1 lata de leite condensado 
½ colher de sopa de manteiga 
1 gema 
2 colheres de sopa de amido dissolvido em ½ xícara de leite 
açúcar para polvilhar 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Creme (para o recheio): coloque todos os ingredientes  no fogo mexendo 
sempre até engrossar. Cubra com filme plástico. 
Massa: Misture bem todos os ingredientes e divida em duas partes. Abra uma parte 
com as mãos e forre o fundo de uma forma de 35 cm x 23 cm, untada. Espalhe o 
recheio e cubra com a outra parte da massa, também aberta com as mãos. Polvilhe 
com o açúcar e leve ao forno moderado pré-aquecido (180oC) por cerca de 30 
minutos. 
 
 
 
Rendimento: 24 porções 
 



 
 



Merengue de morango 
 
 
 
Ingredientes:  
 
½ Kg de suspiro 
1 caixa de morango 
1 vidro de leite de coco 
1 lata de creme de leite 
2 colheres de farinha de trigo 
1 pacote de coco ralado 
3 colheres de sopa de açúcar 
½ Kg de coco ralado em fruta 
  
 
 
Modo de preparar: 
 

Coloque o suspiro num pirex e ajeite-o bem. Em seguida faça um creme do 
seguinte modo: Prepare na panela o leite de coco, a mesma medida do vidro de leite 
de vaca. Dissolva a farinha, o açúcar, o coco ralado e leve ao fogo. Quando estiver 
quase frio coloque o creme de leite sem soro. Coloque este creme por cima do suspiro 
e em cima desse creme coloque uma camada de coco (fruta) e por cima todo morango 
cortado e bem escorrido. Cubra com uma camada grossa de chantilly e coloque 
bastante coco (fruta) por cima. 
 
 



Biscoito de uvas passas e nozes 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 e ¼ de xícara de chá de farinha de trigo 
2 colheres de chá de fermento em pó 
¼ de xícara de chá de manteiga 
1 xícara de chá de açúcar 
2 ovos 
1 colher de chá de baunilha 
1/3 de xícara de chá de leite 
½ xícara de chá de uvas passas 
½ xícara de chá de nozes picadas 
açúcar para polvilhar 
 
 
Modo de preparar: 
 

Peneire a farinha com o fermento e reserve. Bata bem a manteiga na batedeira 
até ficar fofa. Acrescente o açúcar e os ovos batendo sempre. Junte a farinha com o 
fermento e misture  bem. Adicione a baunilha, o leite, as passas e as nozes. Coloque a 
massa às colheradas em assadeiras untadas mantendo um espaço entre elas. Polvilhe o 
açúcar e leve ao forno moderado pré-aquecido (180o C) de 10 a 15 minutos ou até que 
dourem ligeiramente. 
 
 
Rendimento: 85 biscoitos. 
 
 
 



Falso bolinho de bacalhau 
 
 
 
Ingredientes: 
 
½ Kg de mandioca cozida e amassada com garfo 
2 ovos inteiros 
1 lata de atum (escorrer o óleo) 
1 colher de sopa de salsinha picada 
Sal e pimenta a gosto 
1 colher de sobremesa de fermento 
óleo para fritar 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Colocar o atum na mandioca e mexer com o garfo. Depois acrescente o ovo. Se 
a mandioca estiver com muita água coloque somente um ovo. Coloque a salsinha, a 
pimenta, o sal e o fermento. Mexa tudo e frite. Pode fritar às colheradas ou passar na 
farinha de trigo e modele para fritar. 
 
 



Rabanada especial 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
12 fatias de pão francês amanhecido 
½ litro de leite 
1 colher de sopa de manteiga 
350 g. de açúcar 
2 paus de canela 
2 casquinhas de limão 
8 gemas 
1 clara de ovo 
1 cálice de vinho branco 
canela em pó a gosto 
sal 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Levar o leite ao fogo com a manteiga, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 pau de 
canela, o limão, e o sal.Deixar ferver por 5 minutos. Passar as fatias de pão no leite e 
colocar em uma travessa para absorver o leite. Em outro recipiente, largo e baixo, 
levar o restante do açúcar ao fogo com 400 ml de água, 1 pau de canela e uma casca 
de limão. Deixar ferver por 10 minutos e adicionar o vinho branco. Bater bem as 
gemas com a clara. Passar as fatias de pão pelos ovos, coloca-las de 2 em 2 na calda 
de açúcar e ferver, deixando cozinhar de um lado e de outro. Entre o cozimento de 
cada par de rabanada, adicionar 1 cálice de água fria à calda. Polvilhar as rabanadas 
com canela e regar com a calda, a qual se adicionou o vinho. Servir no dia seguinte. 
 
 



Bolo de nozes 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
1 ½  xícara de chá de açúcar 
6 ovos 
200 gr. de manteiga 
1 ½ xícara de chá de nozes picadas 
1 pacote de biscoito maisena quebradinho 
 
Recheio e cobertura: 
2 latas de leite condensado 
1 gema 
1 colher de sopa de chocolate em pó 
 
 
 
Modo de preparar : 
 
Massa: 

 Bata as claras em neve com metade do açúcar. Reserve. Bata as gemas, a 
manteiga e o açúcar restante. Junte as claras reservadas, as nozes, o biscoito e misture 
bem, sem bater. Coloque numa assadeira retangular (pequena) untada e enfarinhada. 
Leve ao forno médio por 30 minutos. Deixe esfriar  e corte ao meio. Reserve.  
 
Recheio e cobertura: 

 Leve os ingredientes ao fogo, mexendo até engrossar. Recheie e cubra o bolo. 
 
 



Torta de pêssegos 
 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
2 ovos 
2 xícaras de chá de açúcar 
1 ½ xícara de chá de leite 
3 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 pitada de sal 
1 colher de sopa de margarina 
1 colher de sopa de fermento em pó 
 
Cobertura: 
1 lata de pêssego em calda (escorridos e picados) 
1 lata de leite condensado 
2 ½ lata de leite (a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 colheres de sopa de amido 
100 gr. de coco em flocos 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 

Bata as gemas e o açúcar. Junte o leite, a farinha, o sal, a margarina e bata. Bata 
as claras e adicione a mistura anterior. Junte o fermento e misture. Coloque numa 
forma 32 cm x 24 cm, untada e enfarinhada, e asse em forno médio pré-aquecido 
(180o C) por uns 30 minutos. Deixe esfriar e desinforme. Fure o bolo com um garfo e 
espalhe a calda da lata de pêssego sobre ele. 
 
Cobertura: 

Numa panela coloque o p6essego, o leite condensado, o amido, o leite, o leite 
de coco e cozinhe mexendo sem parar até engrossar. Espalhe o creme quente sobre o 
bolo e polvilhe o coco restante> depois de frio leve para gelar. 
 
 
Rendimento: 30 pedaços. 



 



Panquecas com bananas 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
300 g de farinha de trigo 
½ litro de leite 
4 ovos ligeiramente batidos 
1 pitada de sal 
 
Recheio: 
4 bananas 
3 colheres de sopa de açúcar 
1 colheres de sopa de uva passa 
1 colher de sopa de suco de laranja 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Recheio: 

Pique as bananas e misture todos os ingredientes e reserve. 
 
Massa: 

Para a massa, misture todos os ingredientes (não é preciso bater na batedeira). 
Coloque um pouquinho de óleo na frigideira e coloque a massa às colheradas para 
fritar. Para espalhar a massa mexa a frigideira de um lado para o outro. Coloque um 
pouco de recheio em cada panqueca , enrole-as, coloque-as numa forma. Polvilhe com 
açúcar e asse no forno até o açúcar derreter. 
 
 



Cuscuz 
 
 
 
Ingredientes:  
 
1 Kg de tapioca 
1 Kg de coco ralado 
1 litro de leite 
1 Kg de açúcar 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture todos os ingredientes com metade do coco. Cozinhe até a tapioca ficar 
bem macia. Coloque numa forma e cubra com o restante do coco. Leve à geladeira. 
 
 



Biscoito da tarde (de aveia) 
 
 
Ingredientes: 
 
3 colheres de sopa de margarina 
1 xícara de chá de açúcar mascavo 
1 ovo 
½ colher de sopa de essência de baunilha 
1 xícara de chá de farinha de trigo 
1 colher de chá de fermento em pó 
1 colher de chá de canela em pó 
2 xícaras de chá de aveia em flocos 
3 colheres de sopa de açúcar granulado 
 
 
Modo de preparar: 
 

Na batedeira, bata a margarina até ficar clara, junte o açúcar mascavo e 
continue batendo até ficar cremosa. Retire da batedeira e junte o ovo, a essência de 
baunilha, a farinha peneirada com o fermento, a canela e a aveia em flocos.  Mexa 
bem com o auxílio de uma colher de pau até obter uma massa homogênea.. Faça 
pequenas bolinhas e coloque-as em uma assadeira forrada com papel manteiga 
untado. Unte o fundo de um copo e encoste-o levemente no açúcar granulado, achate 
a bolinha com a base do copo. Leve os biscoitos no forno médio (180 oC) pré-
aquecido por 10 a 15 minutos ou até que comecem a dourar. Retire do forno e deixe 
os biscoitos esfriarem. Com o auxílio de uma espátula, transfira os biscoitos para uma 
superfície lisa até que esfriem completamente. 
 
 
Rendimento: Cerca de 40 unidades. 
 
 
Tempo de preparo: 25 minutos. 
 
 
Tempo de cozimento: 20 minutos.      
 



 



Bala de abacaxi 
 
 
 
Ingredientes:  
 
2 abacaxis grandes 
500 g ( 3 copos de requeijão ) de açúcar 
1 coco em fruta ralado ou i pacote de coco ralado 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Moer os abacaxis (aproveite o caldo e misture ao coco ralado). Coloque em 
uma panela: os abacaxis moídos, o caldo misturado ao coco e o açúcar. Leve ao fogo 
baixo e deixe cozinhar, mexendo sempre, até aparecer o fundo da panela. Deixe 
esfriar e faça bolinhas. Passe-as em açúcar cristal e embrulhe-as em papel celofane. 
 
 



Torta brigadeiro 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
1 copo americano de água fervendo 
6 colheres de sopa de achocolatado em pó 
6 colheres de sopa de açúcar 
6 ovos inteiros 
1 pacote de coco ralado ( 100 g ) 
1 colher de sopa de fermento em pó 
1 colher de sopa de margarina 
1 colher de chá de baunilha 
1 vidro de leite de coco 
 
Cobertura: 
1 lata de leite condensado 
1 colher de sopa de mel 
1 colher de sopa de manteiga 
2 colheres de sopa de achocolatado em pó 
chocolate granulado 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 
Bata todos os ingredientes no liquidificador e asse em forma untada com margarina 
por aproximadamente 20 minutos. 
 
Cobertura: 
Leve os ingredientes ao fogo até derreterem (ponto de brigadeiro mole). Cubra a torta 
ainda quente e salpique chocolate granulado. Deixe esfriar e leve à geladeira. Sirva 
gelada. 
 



Mousse de pêssego 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 caixa de leite condensado 
1 pacote de gelatina sabor pêssego 
1 xícara de chá de pêssego em calda picado 
2 claras em neve 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata no liquidificador o leite condensado, a gelatina dissolvida em ½ xícara de 
chá de água fervendo e o pêssego picado. Misture delicadamente com as claras em 
neve, despeje em um pirex médio ou tacinhas individuais e leve para gelar. Enfeite 
com pêssegos cortados. 
 
 
Rendimento: 4 a 6 porções. 
 
 
Tempo de preparo: 20 minutos. 
 
 



Bolo de limão 
 
 

Ingredientes: 
 
Massa: 
1 xícara de chá de manteiga derretida 
1 ½ xícara de chá de açúcar 
1 xícara de chá de farinha de trigo 
1 xícara de chá de amido de milho 
4 ovos 
2 colheres de chá de fermento em pó 
1 pitada de sal 
2 colheres de chá de raspas de limão 
½ xícara de chá de suco de limão 
 
Cobertura: 
1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro 
3 colheres de sopa de suco de limão 
 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 

Bata o açúcar com a manteiga, junte as gemas. Acrescente os  ingredientes 
seco, o suco de limão e as raspas. Bata as claras em neve e misture levemente à massa. 
Asse em tabuleiro untado e enfarinhado em forno médio (180o C) por cerca de 45 
minutos. 
 
Cobertura: 

Misture o açúcar de confeiteiro com o suco de limão até formar uma pasta, 
espalhe sobre o bolo e corte em quadrados. Decore com raspas de limão. 
 
 



Bolinho de chuva 
 
 
Ingredientes: 
 
2 colheres de sopa de margarina 
¾ de xícara de açúcar 
2 ovos 
1 colher de sobremesa de fermento em pó 
½ colher de chá de sal 
1 xícara de leite 
óleo para fritar 
açúcar e canela em pó para enrola-los 
 
 
 
Modo de preparar: 

 
Bata o açúcar e a margarina, junte os ovos, um de cada vez, batendo sempre. 

Peneire a farinha, o fermento, a canela e o sal, acrescentando-os à mistura, 
alternadamente com o leite. Misture bem e frite em óleo quente às colheradas, até que 
dourem todos os lados. Envolva-os com a canela e o açúcar misturados. 
 
 
 



Bolo floreta branca 
 
Ingredientes: 
Massa: 
8 ovos 
2 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 ½ xícara de chá de açúcar 
60 g de manteiga sem sal derretida 
1 colher de sobremesa de fermento em pó 
Recheio: 
1 lata de leite condensado 
1 lata (medida) de leite 
1 colher de sopa de amido de milho 
1 lata de creme de leite sem soro 
2 claras batidas em neve com 1 colher de sopa de açúcar 
250 gr. de chocolate branco 
1 pacote de gelatina sem sabor derretida em 5 colheres de sopa de água quente 
5 colheres de sopa de água fria 
Cobertura: 
500 g de chocolate branco 
1 lata de creme de leite sem soro 
 
 
Modo de preparar: 
Massa: 

Aqueça os ovos com açúcar, misture e bata na batedeira por 15 minutos. 
Desligue a batedeira e acrescente a farinha de trigo e o fermento, misturando 
levemente, por último a manteiga derretida. Coloque em 2 formas redondas de aro No. 
22 e asse por 35 minutos. 
Recheio: 

Coloque em uma panela o leite condensado, o leite e o amido. Leve ao fogo 
mexendo bem até borbulhar. Reserve. Aqueça em banho-maria o chocolate branco, 
com creme de leite. Incorpore o creme reservado à mistura de chocolate branco, com 
creme de leite. Bata as claras em neve com uma colher de açúcar e acrescente-as ao 
creme de chocolate branco e à gelatina dissolvida ainda quente. 
Cobertura: 

Derreta o chocolate branco em banho-maria e acrescente o creme de leite com 
soro. Bata bem e cubra a torta. Enfeite com raspas de chocolate branco e cerejas. 



Bolo de amendoim com chocolate 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 pacote de pudim sabor chocolate 
1 ½ xícara de chá de farinha de trigo 
2 colheres de chá de fermento em pó 
100 g de margarina 
½ xícara de chá de açúcar 
3 ovos 
1 colher de chá de essência de baunilha 
½ xícara de chá de amendoim torrado, picado e sem pele 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Peneire o pó para o pudim, a farinha e o fermento. Bata a margarina com o 
açúcar. Junte os ovos, um de cada vez, batendo sempre. Junte a baunilha, os 
ingredientes secos e o amendoim picado. Misture bem. Coloque em forma de furo 
untada, ou tabuleiro pequeno, e asse em forno moderado, por 25 a 35 minutos. 
 
 



Torta de abacaxi 
 
 
Ingredientes: 
Massa: 
6 ovos  
3 xícaras de chá de farinha de trigo 
3 xícaras de chá de açúcar 
1 copo americano de suco de abacaxi ou 1 copo americano de água 
1 colher de sopa de fermento em pó 
Cobertura (1a camada): 
1 abacaxi picado, sem miolo 
2 colheres de chá de açúcar 
Cobertura (2a camada): 
1 lata de leite condensado 
A mesma medida da lata de leite condensado de leite 
2 colheres de sopa de amido de milho 
Cobertura (3a camada): 
5 claras 
8 colheres de açúcar 
1 lata de creme de leite sem soro 
 
 
 
Modo de preparar: 
Massa:  
Bata as claras em neve, adicione as gemas, o açúcar, o suco ou a água, a farinha e por 
último acrescente o fermento. Asse em forno médio até dourar. 
Cobertura (1a camada): 
Leve os ingredientes ao fogo por aproximadamente 20 minutos, até formar uma calda. 
Cobertura (2a camada): 
Leve os ingredientes ao fogo até formar um mingau. 
Cobertura (3a camada): 
Bata as claras em neve e adicione o açúcar até o ponto de suspiro. Por último 
acrescente o creme de leite.  
Fure o bolo depois de assado e coloque as camadas em seqüência, sobre ele. Salpique 
coco e leve à geladeira. Enfeite com abacaxi e cereja. 
 
 



Bolo de maçã, aveia e canela 
 
 
 
Ingredientes:  
 
1 xícara de chá de aveia em flocos finos (100 g.) 
1 tablete de margarina (100 g.) 
1 ½ xícara de chá de açúcar 
3 ovos 
3 maçãs médias descascadas e cortadas em cubinhos de 1 cm ( cerca de 360 g.) 
1 ½ xícara de chá de farinha de trigo (180 g.) 
2 colheres de chá de canela em pó 
1 colher de sapa de fermento em pó 
5 cerejas para enfeitar (opcional) 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Em uma tigela, bata a margarina com uma xícara de chá de açúcar até obter um 
creme. Junte os ovos e a maçã e misture bem. Junte a aveia e a farinha. Misture até 
obter uma massa espessa. Acrescente uma colher de chá de canela e o fermento, 
finalizando a massa. Unte com margarina uma forma com orifício central de 24 cm de 
diâmetro. Coloque a massa. Misture o restante do açúcar e da canela. Polvilhe sobre a 
massa ainda crua. Leve ao forno médio pré-aquecido (180aC) para assar. Desinforme e 
enfeite com as cerejas. 
 
 
Rendimento: 8 a 10 porções. 
 
Tempo de preparo: 30 minutos. 
 
 



Flan de iogurte com calda de goiabada 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Para o flan: 
1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12 g.) 
1 lata de leite condensado 
a mesma medida da lata, de leite 
2 potes de iogurte natural 
 
Para a calda: 
6 goiabas vermelhas 
½ xícara de chá de açúcar 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Junte 6 colheres de sopa de água fria à gelatina e leve ao fogo em banho-maria 
até dissolver. Bata no liquidificador o leite condensado, o iogurte, o leite e a gelatina. 
Coloque o creme em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) molhada e leve 
à geladeira por cerca de 4 horas. Enquanto isso prepare a calda. Descasque e corte as 
goiabas em cubos. Coloque-as em uma panela com o açúcar e 1 ½ xícara de chá de 
água. Leve ao fogo baixo por cerca de 20 minutos ou até que as goiabas estejam se 
desmanchando. Retire do fogo, bata no liquidificador e volte ao fogo por cerca de 15 
minutos ou até que a calda esteja grossa. Se for necessário junte mais ½ xícara de chá 
de água à calda. 
 
 
Rendimento: 10 porções 
 
 
 
 



Sonho - Padeiro: Benjamim Abrahão 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
500 g. de farinha de trigo 
50 g. de fermento de pão 
100 g. de margarina 
100 g. de açúcar 
2 ovos 
1 pitada de sal 
1 pitada de vanilina ou baunilha 
1 copo de água aproximadamente 
Recheio: 
½ litro de leite 
250 g de açúcar 
75 g de farinha de trigo 
4 gemas 
1 pitada de vanilina ou baunilha 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 
Faça uma esponja com 50 gramas de farinha de trigo, o fermento e um pouquinho de 
água. Deixe-a descansar por uns 15 minutos. Após este descanso, adicione o restante 
dos ingredientes e faça uma massa bem macia. Espere o crescimento desta massa 
durante uns 10 minutos. Após este descanso, faça os modelos em bolinhas de 30 
gramas cada uma e coloque-as em assadeiras levemente untadas. Espere o 
crescimento coberto com um pano, até quase atingir o seu dobro. Após tudo pronto, 
frite-os em óleo lento, não muito quente. 
Recheio: 
Leve o leite para ferver junto com a metade do açúcar. Quando estiver fervendo, 
misture a outra metade do açúcar com a farinha de trigo peneirada e despeje junto. 
Sempre mexendo para não encaroçar. Adicione o restante dos ingredientes, cozinhe 
por mais alguns instantes e está pronto o creme. Espere esfriar, recheie os sonhos e 
por cima polvilhe açúcar de confeiteiro. 



 



Salada de Flores 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Variedade folhas: Alface lisa, crespa, roxa, americana, folhas de endívia e de 
radichio 
 
Frutas: Manga e melão pequenos, bolinhas ou pedacinhos de morangos, fatias de 
tomates e frutas silvestres como amora, cereja, groselha e cassis. 
 
Flores: de nastúrico, folhinhas de manjericão roxo Camarões grandes cozidos. 
 
Para o molho: 
1 copo de suco de laranja 
1 pacotinho de creme de leite fresco 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Distribuir numa travessa grande todas as folhas. Depois as frutas, o camarão e 
as flores. O tempero da salada fica a gosto, mas a sugestão do chefe é o molho de 
laranja. 
O molho: 
O suco de laranja é levado ao fogo até ficar reduzido à metade. Depois é só juntar o 
creme de leite e deixar ferver por dois minutos. Espere esfriar e tempere com sal, 
azeite de oliva e vinagre balsâmico. Derrame o molho sobre a salada e enfeite com as 
folhas de manjericão. 
 
 
 



Capeletti cremoso 
 
                                              
 
Ingredientes: 
 
300 g de lingüiça calabresa ou de lombo 
02 colheres de sopa de margarina 
01 cebola picada 
02 dentes de alho picados 
01 lata de molho de tomate temperado 
½ xícara de chá de vinho branco seco 
01 lata de ervilhas 
½ lata de creme de leite com soro 
½ copo de requeijão cremoso 
Sal á gosto 
500 g de capeletti cozido em água e sal 
Queijo ralado 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Em uma panela coloque a margarina, a lingüiça picada para fritar. Junte a 
cebola, o alho, o molho de tomate, o vinho e cozinhe um pouco. Acrescente a ervilha 
o creme de leite e o requeijão, retire do fogo. Coloque o capeletti na travessa e espalhe 
o molho, polvilhe com queijo ralado e sirva. 
 



Rosca de chocolate - padeiro: benjamim abrahão 
 
                                              
Ingredientes: 
Para a massa: 
500 g de farinha de trigo 
50 g. de fermento de pão 
100 g de margarina 
100 g de açúcar 
02 ovos 
01 pitada de sal 
01 pitada de vanilina ou baunilha 
01 copo de água aproximadamente 
Para o creme de baunilha: 
½ litro de leite 
75 gr de farinha de trigo 
250 gr de açúcar 
04 gemas 
01 pitada de vanilina ou baunilha 
 
 
Modo de preparar: 

Faça uma esponja com 50 gramas de farinha de trigo, o fermento e um 
pouquinho de água. Deixe descansar por uns 15 minutos. Após este descanso, 
adicione o restante dos ingredientes e faça uma massa bem macia. Deixe-a descansar 
coberta com um pano, durante uns 30 minutos. Após este descanso, faça os modelos, 
recheie com creme baunilha e chocolate amargo ou ao leite picado, coloque em 
assadeiras untadas e espere o crescimento até quase atingir o dobro. Após tudo 
pronto, pincele com ovos batidos e leve-as para assar em forno pré-aquecido. Use 
para o acabamento, geléia de damasco ou a gosto. 
Creme baunilha: 
Leve ao fogo, o leite com a metade do açúcar. Assim que começar a ferver, adicione a 
farinha de trigo juntamente com o restante do açúcar, que já de verão estarem 
peneirados juntos. Misture o restante dos ingredientes sempre mexendo para não 
empelotar, cozinhe por mais alguns instantes, espere esfriar e use para recheio 
juntamente com 100 gramas de chocolate amargo ao leite picado. 
Temperatura do forno: 200º c. 
Duração do forno: 20 minutos aproximadamente. 



Rendimento: 02 roscas 



Pão de mel 
 
Ingredientes: 
 
Para a massa: 
500 g de açúcar mascavo (sem peneirar) 
2 xícaras de água 
4 ovos separados 
4 ½ xícaras de farinha de trigo 
½ colher(chá) de cravo em pó 
½ colher (chá) de canela em pó 
2 colheres(sopa) de chocolate) em pó 
1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio 
1 xícara de leite 
1 xícara de mel 
 
Para a cobertura: 
1 ½ kg de chocolate meio-amargo ou ao leite 
 
 
Modo de preparar: 
 

Numa panela, ferva o açúcar mascavo com a água durante 20 minutos até as 
pedrinhas se dissolverem e a calda ficar encorpada. Deixe esfriar. Bata as claras em 
neve e reserve. Misture a farinha e as especiarias à calda, acrescente o chocolate, o 
bicarbonato dissolvido no leite e as gemas. Por último acrescente as claras e o mel. 
Misture delicadamente. Unte e polvilhe com farinha forminhas próprias para pão de 
mel de 6,5 cm de diâmetro. Numa assadeira, coloque as forminhas com 2 colheres 
(sopa) da massa em cada uma. Leve para assar em forno médio (180º C), pré-
aquecido, por 20 minutos, ou até que as bordas da massa comecem a se soltar das 
forminhas. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e desinforme os pães de mel 
deixando-os numa superfície. Prepare a cobertura: numa panela sobre banho-maria, 
coloque o chocolate e leve ao fogo até derreter. Misture bem. Desligue o fogo, mas 
não retire a panela do banho-maria. Com um garfo, banhe cada pão de mel, batendo 
na borda da panela para retirar o excesso de cobertura. Deixe escorrer em papel-
manteiga.  
 
Rendimento: 100 unidades. 
134 calorias por unidade 



Pão doce 
 
 
Ingredientes: 
 
Para a massa: 
2 tabletes de fermento para pão (30 g) 
1/4 de xícara de água morna 
1/3 de xícara de manteiga 
3/4 de xícara de leite quente 
1/3 de xícara de açúcar 
1 colher (chá) de sal 
2 ovos 
4 a 4 1/2 xícaras de farinha de trigo peneirada 
Para o recheio: 
1/2 litro de leite 
8 colheres (chá) de farinha de trigo 
2 gemas, açúcar a gosto 
1 colher (chá) de baunilha. 
 
Para a cobertura: 
3 a 4 colheres (sopa) de água 
1 xícara de açúcar de confeiteiro. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 

Dissolva o fermento na água morna e deixe descansar. Misture manteiga com o 
leite quente. Deixe esfriar um pouco e junte o açúcar, o sal, os ovos e o fermento 
dissolvido. Misture bem. Acrescente aos poucos a farinha, amassando até obter uma 
massa lisa, que solte das mãos. Deixe descansar por 40 minutos. Enquanto isso faça o 
recheio. 
 
Recheio: 

Numa panela, misture bem todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo 
sempre até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar. Abra a massa num retângulo de 



30 x 65 cm. Espalhe o recheio na metade da massa, no sentido do comprimento (o 
lado mais longo). Dobre a metade da massa sem recheio sobre a massa recheada e 
corte em tiras de 2,5 cm. Torça cada tira três ou quatro vezes e fixe uma das pontas. 
Enrole como caracol, prendendo a outra ponta em baixo. Coloque numa assadeira 
untada e deixe crescer por 50 minutos. Leve ao forno moderado (180o C), pré-
aquecido, por 15 minutos ou até dourar. Deixe esfriar.  
 
Cobertura: 

Junte aos poucos a água ao açúcar de confeiteiro, mexendo até obter um creme 
grosso. Com uma colher de sopa, coloque um pouco da cobertura sobre cada 
pãozinho. 
 
 
 
Rendimento: 30 unidades.  
 
385 calorias cada unidade. 
 



Ovos de páscoas recheados com Sorvete 
 
 
 
Ingredientes: 
 
500 gramas de chocolate ao leite derretido 
Sorvete a seu gosto 
Fatias de bolo 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Faça as casquinhas dos ovos de páscoa e leve ao freezer. Retire e recheie com o 
sorvete. Coloque uma fatia de pão-de-ló e cubra novamente com chocolate derretido. 
Leve novamente ao freezer, desinforme, embale e coloque novamente no freezer. (se 
conserva no freezer aproximadamente por 4 meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bombons com sorvete: 
 
 
Fazer camadas de chocolates na forma, rechear com sorvete, cobrir e levar ao freezer. 

 
 



Pavê de pêssego 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 pacotes de bolacha champanhe 
1 lata de leite condensado 
1 lata e meia de leite de vaca 
1 colher de amido de milho 
1 lata de pêssego em calda 
 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Leve ao fogo em uma panela, o leite condensado, o leite e o amido de milho, 
mexendo até engrossar e reserve. Molhe as bolachas na calda do pêssego e vá 
formando camadas em uma travessa na seguinte ordem: bolacha molhada, creme e 
pêssego picadinho (reserve alguns para decorar). Vá formando as camadas terminando 
com o creme e enfeite com pedaços de pêssego. Sirva gelado. 
 
 



Bolinho de bacalhau 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 kg de bacalhau 
Salsa 
Alho 
1kg de batata cozida na água do bacalhau 
cebola 
Azeite para dar consistência 
3 ovos 
 
 
 
Modo de preparar:  
 

Deixar o bacalhau de molho na véspera. Aferventar as batatas nessa água e 
processá-la com os demais temperos. Misture os ovos e azeite. Faça os bolinhos com 
o auxílio de duas colheres de e frite em óleo quente. 
 
 
 



Tira Gosto Simples 
 
 
Ingredientes: 
 
500 g. de salsicha de boa qualidade (pois serão consumidas cruas) 
250 g. de azeitonas verdes sem caroços 
200 g de queijo provolone em cubinhos 
200 g de picles variados em cubinhos 
2 cebolas grandes em quadradinhos 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture as salsichas cortadas em rodelas de +/- 2cm, as azeitonas inteiras e o 
restante dos ingredientes. Tempere com muito orégano e muito azeite de boa 
qualidade e pimenta calabresa se desejar. Deixe gelar por algumas horas e sirva. 
Ótimo para qualquer tipo de reunião, churrascos ou festas em geral. 
 
 



Banana à milanesa 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 ovo 
4 bananas nanicas cortadas ao meio 
1 colher (sopa) de farinha de trigo 
1/3 de xícara de farinha de rosca 
Sal a gosto, óleo para fritar. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata ligeiramente o ovo e tempere com sal. Passe as bananas no ovo e depois na 
farinha de trigo. Passe novamente no ovo e depois na farinha de rosca. frite-as em 
óleo quente até ficarem douradas por igual. Retire com uma escumadeira e deixe 
escorrer em papel absorvente. Sirva logo. 
 
 
Rendimento: 8 porções. 
 
154 calorias cada porção. 
 
 
 
 
 



Manga em calda 
 
 
 
Ingredientes: 
 
6 mangas (2,8 kg) 
1 1/2 xícara de açúcar 
1 casca de limão. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Descasque as mangas e corte em fatias finas. Reserve. Numa panela, coloque o 
açúcar com 1 1/2 xícara de água e a casca de limão e leve ao fogo até obter uma calda 
com a consistência de mel (que desliza entre os dedos). Adicione as mangas e deixe 
ferver por 5 minutos. Retire do fogo, deixe esfriar e leve para gelar. Sirva gelada. 
Rendimento: 8 porções. 
270 calorias cada porção. 
 



Compota de frutas 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 manga média 
3 colheres (sopa) de açúcar 
1 colher (chá) de suco de limão 
1/2 colher (chá) de gengibre ralado 
1/2 colher (chá) de casca de limão ralada 
Opcional: 
1/2 xícara de mirtilles ou blueberries (fruta campestre originária de 
países de clima frio, vendida aqui congelada). 
 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Descasque a manga e corte-a em cubos. Numa panela, coloque a manga, as 
mirtilles, o açúcar, o suco de limão, o gengibre, a casca de limão e 1/4 de xícara de 
água. Leve ao fogo alto até ferver. Abaixe o fogo e cozinhe até a fruta ficar macia e o 
líquido engrossar. Deixe esfriar e, se desejar, coloque num pote bem fechado e leve 
para gelar. Esta compota pode ser preparada com 3 dias de antecedência. 
 
 
Rendimento: 8 porções. 
 
37 calorias cada porção. 
 



Papo-de-anjo 
 
 
Ingredientes: 
 
22 gemas 
2 ovos inteiros 
Para a calda: 
4 xícaras de açúcar 
2 colheres (chá) de essência de baunilha 
Para decorar: 
1/4 de xícara de amêndoa, sem pele, cortada em lascas e torradas. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata as gemas e os ovos na batedeira por 20 minutos até dobrar de volume e 
ficar uma mistura bem clara e fofa. Coloque numa fôrma de 24,5 cm de diâmetro, 
untada com manteiga e leve para assar em forno médio (180oC), pré-aquecido, por 30 
minutos ou até começar a dourar a superfície. Enquanto isso, prepare a calda: numa 
panela coloque o açúcar, 3 xícaras de água e leve ao fogo até ferver e engrossar 
ligeiramente. Acrescente a baunilha e deixe amornar. Coloque um pouco da calda na 
fôrma do papo-de-anjo e leve para gelar. Desinforme e molhe com a calda restante. 
Sirva gelado com pedaços de amêndoas torradas. 
 
 
Rendimento: 25 porções. 
 
150 calorias cada porção. 
 
 
 



Doce de abacaxi 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 xícaras de açúcar 
1 abacaxi descascado, cortado em rodelas de 1 cm de espessura, sem o miolo (1,4 kg) 
2 xícaras de coco fresco ralado (220 g). 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Coloque o açúcar numa panela pequena e leve ao fogo para derreter até 
caramelar. Junte aos poucos 1 ½ xícara de água, deixando escorrer pelas bordas da 
panela. Mexa até derreter o açúcar. Acrescente as fatias de abacaxi e cozinhe por 20 
minutos ou até ficarem macias. Coloque numa travessa e espalhe por cima das fatias o 
coco ralado. Leve para gelar e sirva. 
 
 
Rendimento: 8 porções. 
 
308 calorias cada porção. 
 



Pêras em calda 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1/4 de xícara de manteiga 
1/4 de xícara de açúcar mascavo apertado na xícara 
1 colher (chá) de gengibre fresco ralado 
4 pêras firmes, descascadas 
sem as sementes e cortadas em fatias finas 
1 pitada de canela. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Derreta a manteiga numa frigideira grande sobre fogo médio. Adicione o açúcar 
e o gengibre e misture até o açúcar dissolver. Junte as pêras e a canela. Cozinhe por 6 
minutos ou até a fruta ficar macia. Sirva quente com sorvete de creme. 
 
 
Rendimento: 6 porções. 
 
174 calorias cada porção. 
 
 
 



Cachorro-quente de assadeira 
 
 
 
 

Ingredientes: 
 
500 g de farinha de trigo 
3 tabletes de fermento de pão(15 g cada) 
2 ovos 
3 colheres de sopa de margarina 
2 colheres de sopa(rasas) de açúcar 
3 colheres de sopa de óleo 
1/2 xícara de chá de leite morno 
1 colher de chá de sal 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture o leite com o fermento e o açúcar. Em seguida, acrescente os ovos, a 
margarina, o óleo, o sal e a farinha de trigo. Bata como se fosse massa de pão, cubra e 
deixe descansar por 30 minutos. À parte, refogue as salsichas a gosto com um pouco 
de óleo. Reserve. Divida a massa em duas partes, abra-a com o rolo de forma que 
fique do tamanho da assadeira 2 ou 3. Forre a assadeira untada e polvilhada com uma 
das partes, arrume as salsichas, cubra com a outra parte da massa, pincele com gema e 
leve ao forno pré-aquecido e moderado até assar. Depois de esfriar um pouco, corte 
em pedaços grandes. Se quiser, jogue molho de tomates sobre as salsichas. 
 
 



Camarão à grega 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 kg de camarões 
1 limão 
Alho, sal, coentro, óleo, ovos, farinha de trigo e farinha de rosca 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Limpe os camarões crus e tempere com alho, sal, coentro e limão, deixando 
repousarem, assim temperados, por algum tempo. Quase à hora de servir, retire os 
camarões do tempero, escorra bem e enxugue bastante. Passe na farinha de trigo, nos 
ovos mexidos e, finalmente, na farinha de rosca. Comprima com as mãos para ajudar 
o empanado. Frite em bastante óleo. Sirva com Arroz à grega e Molho tártaro. 
 
 



Docinho de uva verde 
 
 
 

Ingredientes: 
 
1 lata de leite condensado 
3 colheres de sopa de leite em pó 
1 colher de chá de manteiga 
1/2 kg de uva verde 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo até desprender do fundo da 
panela. Deixe esfriar, passe para um prato untado, depois enrole nas uvas e passe em 
açúcar granulado colorido. 
 
 



Glacê de caldo de limão 
 

 
Bata bem 250 g de açúcar refinado, caldo de limão(a gosto) e 2 colheres de sopa de 
água. 
 
 

Glacê de chocolate 
 
Ingredientes: 
 
125 g de chocolate fino e picado 
200 g de açúcar 
1 clara de ovo 
 
Modo de preparar: 
 

Derreta em banho-maria o chocolate. Assim que estiver mole, retire do fogo, 
junte o açúcar refinado e a clara batida em neve. Bata bem com uma colher de pau até 
obter uma massa bem lisa. Especial para bolos e doces, conforme indicação das 
receitas. Depois de usado, leve o doce à boca do forno para secar e obter brilho. 
 
 
 
 

Glacê mármore 
 
 

Ingredientes: 
2 claras 
Suco de 1 limão 
1 colher de sopa de água ou álcool 
Açúcar pérola até dar ponto 
 
Modo de preparar: 
Misture tudo e use. 
 
 



Leite condensado 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 litros de leite de vaca 
900 g de açúcar 
2 colheres de sopa de Maizena 
1 colher de sopa de fermento em pó 
 
 
Modo de preparar: 
 

Dissolva a Maizena, o fermento e o açúcar no leite e leve ao fogo; dê uma 
mexida, de vez em quando, para não pegar no fundo da panela. Quando a mistura 
ficar no ponto, isto é, quando ela adquirir a consistência do leite condensado, estará 
pronto. Após esfriar, acondicione em potes de vidro ou plástico. 
 
 
 



Molho branco 
 
 
Ingredientes: 
 
1 copo de leite 
1 colher de sopa de Maizena 
Sal a vontade 
1 colher de sobremesa de manteiga 
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. 
 
 
Modo de preparar: 
 

Leve o leite ao fogo, reservando um pouquinho para desmanchar a Maizena. Ao 
levantar fervura, junte a Maizena dissolvida e vá mexendo para engrossar sem 
encaroçar. Acrescente o sal, a manteiga e o queijo. Retire do fogo quando estiver no 
ponto. 
 
 
 
 

Molho tártaro 
 
Ingredientes: 
 
1 vidro(pequeno) de maionese 
1 cebola 
Cebolinha verde, pimentão, picles, vinagre e sal 
 
 
Modo de preparar: 
 

Corte a cebola, a cebolinha verde, o pimentão e os picles bem miudinhos. Junte 
tudo à maionese, ao vinagre e ao sal necessários. 
 
 



Risoles 
 
 
Ingredientes: 
 
2 xícaras de chá de água 
2 cubos de caldo de galinha ou carne 
1 colher de sopa de manteiga 
2 xícaras de chá de farinha de trigo 
 
 
Modo de preparar: 
 

Leve ao fogo a água, o caldo de galinha e a manteiga. Assim que abrir fervura, 
junte a farinha de trigo de uma só vez, misturando sempre até formar uma só bola no 
fundo da panela. Jogue na pedra e, enquanto quente, trabalhe-a, usando um rolo. Abra 
a massa, corte os risoles, coloque o recheio, monte-os, passe-os por farinha de pão e 
empane. Reserve para fritar. 
 
 



Arroz à grega 
 
 
Ingredientes: 
 
3 xícaras de arroz 
6 xícaras de água 
1 caixa de passas 
Queijo parmesão ralado 
Manteiga 
Óleo 
Sal 
Pimentão, cebola, salsa, cebolinha verde e cenoura. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Leve uma panela ao fogo com água, sal e um pouco de óleo. Quando a água 
ferver, coloque o arroz lavado e escorrido. Mexa o suficiente, diminua o fogo e deixe 
a água secar. Aí, então, retire o arroz do fogo, tampe bem e deixe por mais algum 
tempo até ficar completamente pronto. À parte, leve uma caçarola ao fogo com a 
manteiga e aí frite as passas. Jogue, em seguida, em uma terrina grande. Junte a 
cebolinha verde, a cenoura, o pimentão, a cebola - cortados em pequenos pedaços - a 
salsa e o parmesão. Junte, por fim, o arroz cozido, misturando tudo cuidadosamente. 
Sirva com Camarão à grega e Molho tártaro. 
 
 



Cuscuz de tapioca cozido 
 
 
 
Ingredientes: 
 
500 g de tapioca 
1 coco(grande) 
Açúcar a gosto 
1 pitada de sal 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Rale o coco (se possível num ralo fino). Separe 3 colheres de sopa do coco 
ralado para ser misturado à tapioca. No restante do coco, coloque dois copos de água 
fria e extráia o leite espremendo numa peneira. Adoce o leite e reserve. Numa 
porcelana, misture a tapioca, o coco ralado, o açúcar e o sal. Forre um cuscuzeiro com 
um guardanapo úmido. Coloque a mistura (seca, sem água ou leite), arrumando-a sem 
apertar e dobre as pontas do guardanapo para dentro. Coloque a tampa e leve ao fogo 
por cerca de meia hora ou até que a massa já esteja ficando cozida. Retire, vire num 
prato e molhe com um pouco do leite reservado. Quando servir, coloque o leite sobre 
cada fatia. 
 
 
 



Enrolado de presunto e queijo 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
1 xícara de leite morno 
1 xícara de óleo 
30 g de fermento biológico (de pão) 
Uma pitada de açúcar 
Sal a gosto 
Farinha de trigo o suficiente 
1 gema de ovo 
 
Recheio: 
300 g de queijo mussarela 
300 g de presunto 
Tomate 
Orégano 
 
 
Modo de preparar: 
 

Dissolva o fermento no leite. Acrescente o óleo, o sal e o açúcar. Adicione a 
farinha de trigo até que forme uma massa consistente. Para a massa ficar no ponto, ela 
não deve estar grudando no recipiente. Deixe descansar o tempo necessário. Faça uma 
pequena bolinha com a massa e coloque num copo de água. Quando ela estiver na 
superfície, a massa estará no ponto para ser aberta. Abra a massa numa pedra de 
mármore e cubra toda a massa com uma camada de presunto e outra de queijo. 
Polvilhe com orégano e coloque rodelas de tomate. Enrole todo o conjunto e pincele 
com a gema de ovo. Coloque para assar numa forma untada e leve ao forno até dourar. 
 
Obs: pode ser utilizada com recheios diferentes. 
 
 
 
 



Filé ao molho branco 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Bifes de filé de tamanho médio 
Bacon fatiado 
Champignon 
Presunto fatiado 
Mussarela fatiada 
Milho verde 
Creme de leite 
Cebola 
Pimentão 
Orégano 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Tempere os bifes a gosto, passando-os juntamente com o bacon ligeiramente na 
frigideira. Arrume-os em uma forma refratária. Posicionados os bifes com as fatias de 
bacon acima, cubra-os com fatias de presunto e mussarela. Leve ao forno para 
gratinar. 
 
Molho: 

Faça o molho branco com o restante dos ingredientes, temperando a gosto. 
Cubra a forma refratária com o molho branco e leve ao forno novamente para 
aquecimento. 
 
Acompanhamentos: arroz branco, salada mista. 
 
 
 



Filé de pescada 
 
 
Ingredientes: 
 
5 filés de pescada limpos 
1 cebola grande 
3 dentes de alho 
1 lata de extrato de tomate 
1 vidro de leite de coco 
1 lata de creme de leite sem soro 
1 pouco de coentro  
Sal a gosto 
 
 
 
Modo preparar: 
 

Doure no óleo a cebola e o alho. Em seguida, adicione o peixe e o sal, deixe 
tomar gosto no tempero, adicione o extrato de tomate e mexa. Depois de ferver, 
coloque o creme de leite e o leite de coco. Você vai observar que ele ficará com a cor 
do molho de strogonoff. Por último, coloque o coentro - se fresco melhor, caso seja 
desidratado, esfregue nas mãos por alguns segundo para ativar o seu aroma e adicione 
ao prato. 
 
 
Tempo de cozimento: 25 minutos. 
 
Rendimento: 4 a 5 porções. 
 
Acompanhamento: Arroz branco e batata palha. 



Bolo de fubá macio 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 ovos 
2 colheres(sopa) de margarina 
2 colheres de óleo 
1 copo de leite 
2 xícaras de açúcar 
2 copos de fubá 
2 copos de farinha de trigo 
1 colher de Royal 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Coloque os ovos e o açúcar para bater e, em seguida, o óleo e a margarina. 
Depois, bata muita bem o restante dos ingredientes. 
 
 
 



Bolo fácil de aveia 
 
 
Ingredientes: 
 
1 lata de leite condensado 
4 ovos 
1 colher de sopa de fermento em pó 
1 xícara de chá de aveia instantânea 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque numa assadeira untada 
de 30 x 20 cm. Leve ao forno para assar por aproximadamente 30 minutos. Espere 
esfriar por 10 minutos e corte em quadradinhos. 
 
 

 
 
 
 



Salgadinho 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Para o caldo: 
3 peitos de frango desossados 
½ cebola picada 
2 dentes de alho picados 
2 tabletes de caldo de galinha 
Cheiro verde picado a gosto 
100 g de margarina 
Pimenta do reino e sal a gosto 
 
Para a massa: 
300 g de farinha de trigo 
100 g de catupiry 
Para passar no salgadinho já pronto: 
Ovos mexidos 
Farinha de rosca 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Cozinhe todos os ingredientes do caldo. Depois que o frango estiver cozido, retire-o 
do caldo. Junte ao molho q farinha de trigo. Deixe alguns segundos no fogo, sempre 
mexendo. Junte o catupiry e retire do fogo assim que estiver misturado.  Espere esfriar, 
enrole, passe no ovo e depois na farinha de rosca e frite! 
 
 
 
 



Biscoitos da Gi 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 ovos 
2 xícaras de farinha de trigo 
1 e ½ xícara de açúcar 
½ kg de maizena 
250 g de margarina 
100 g de coco ralado 
1 colher de chá de fermento em pó 
1 pitada de sal 
Leite frio até dar o ponto ( uma xícara ou menos de leite ) 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Junte tudo e amasse bem, com as mãos. Enrole comprido e junte as pontas 
(forma do biscoito de rosquinha). Asse em forma untada com margarina. Leve ao 
forno em temperatura média por 10 minutos 
 



Batata suíça 
 
 
 
Ingredientes: 
 
3 batatas médias raladas (batata palha) 
½ copo americano de água 
1 ovo 
2 colheres de café de chá 
1 colher de chá de fermento 
1 cebola média ralada 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Misture tudo até que fique com consistência de mingau, junte a batata e frite 
como bolinhos. 
 
 
Ingredientes do molho (opcional ) : 
 
2 copos americanos de leite 
2 colheres de sopa de maizena, não muito cheias 
1 copo de iogurte natural 
½ xícara de café de azeite (com óleo também dá certo) 
1 colher de chá de sal 
1 punhado de salsinha picada 
Suco de um limão médio 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Junte tudo e bata no liquidificador, leve o creme ao fogo até ferver e virar um 
mingau. 
                                        
 



 
Pão Sírio 

 
 
 
Ingredientes: 
 
500 g de farinha de trigo 
25 g de açúcar 
15 g de fermento para pão 
15 g de sal 
2 colheres de sopa de óleo 
1 ovo 
1 copo americano de água ( +/ -) 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Misture 50 g de farinha com o fermento e um pouco de água e deixe descansar 
15 minutos para crescer,  depois misture o resto dos ingredientes com a mão. Faça 
com a massa rolos e corte pedaços. Com estes pedaços, faça bolinhas, achate a 
bolinha com a mão. Depois dobre as pontas sobre a própria rodela de massa 
Segredinho para a massa abrir - (folear). Faça de novo bolinhas e deixe-as descansar 
por 30 minutos. Polvilhe a massa com um pouco de farinha e com um rolo abra a 
massa no sentido indicado: 
 
 
 
 
 
 
 
Rolo------------> 
 
Massa ----------------> 

Sentido do rolo na 
massa: p/ baixo 



A massa virada p/ você 
 
 
Na segunda passada do rolo modifica a posição da massa: 
Vire a massa ao contrário e passe o rolo no seguinte sentido: 
 
 
 
 
Rolo------> 
 
 
 
 
 
 
-----------> Massa 
 
 
 
 
 
 
Sentido que o rolo deve percorrer a massa. 
 
Depois de bem desenrolado é só pôr em uma fôrma e assar . 
 
 
 
 
 



Pavê 
 
 
 
Ingredientes: 
 
Do creme: 
3 gemas 
1 lata de leite condensado 
a mesma medida da lata de leite 
Meia colher de sopa de maizena 
 
Da cobertura: 
3 claras 
6 colheres de sopa de açúcar 
Uma lata de creme de leite 
 
Para embeber os biscoitos: 
4 colheres de sopa de vermute ou licor de cacau 
1 pacote de biscoitos tipo champanhe 
 
Para decorar: 
Raspas de chocolate 
Açúcar de confeiteiro para polvilhar 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Leve ao fogo as gemas, o leite condensado, a maizena e o leite, mexendo até 
engrossar. Deixe esfriar. Enquanto isso prepare a cobertura. Bata as claras em neve, 
junte o açúcar  e bata mais um pouco. Acrescente aos poucos o creme de leite , 
misture delicadamente e reserve. Misture o vermute com uma xícara de chá de água e 
leve ao fogo até ferver. Umedeça metade dos biscoitos nessa mistura e disponha-os 
em um recipiente redondo ou retangular ( 30x19 cm). Sobre os biscoitos espalhe o 
creme de gemas. Outra camada de biscoitos umedecidos, e por último a cobertura.. 
Decore com raspas de chocolate e açúcar de confeiteiro. Leve à geladeira por cerca de 
4 horas. 
 



Rendimento: 6 porções.  
 

Bolo de aipim 
 

 
 
Ingredientes: 
 
1 coco grande ou dois pequenos 
2 Kg de aipim 
2 xícaras (grande) de açúcar 
1 garrafa de leite de coco 
1 ovo 
1 xícara (grande) de leite 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Ralar o coco, sem tirar o soro.  Mistura-se  o ovo, o açúcar, o leite de coco tudo 
na mesma vasilha junto com o coco ralado, e crescente o leite aos poucos. Depois de 
bem batido, unte  a fôrma  e asse. 
 
 
 
 
 



Bolo de chocolate Nega Maluca 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
3 ovos 
1 xícara de açúcar 
1 xícara de óleo 
1 xícara de água fervida 
2 xícaras de farinha de trigo 
1 xícara de Nescau 
1 colher de chá bem cheia de fermento 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Bata todos os ovos, o açúcar, o óleo, e a água  no liquidificador.  Depois bata à 
mão ou na batedeira o restante dos ingredientes junte com o que foi batido no 
liquidificador. Unte a fôrma e asse. 
 
 
 



Bolo de aniversário Conceição 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 coco ralado 
¾ de litro de creme de leite 
2 ½ xícaras (de chá) de farinha de trigo peneirada 
4 ovos inteiros 
2 xícaras (de chá) de açúcar 
1 colher (de sopa) rasa de fermento em pó 
1 xícara (de chá)  de leite fresco 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata muito bem a manteiga com o açúcar. Junte as gemas e continue a bater. 
Adicione a farinha de trigo peneirada com o fermento, juntando o leite aos poucos. 
Adicione as claras em neve e misture tudo, sem bater. Asse em duas fôrmas baixas, de 
torta, de igual tamanho. Depois de assado, arme o bolo em camadas, uma camada de 
bolo, uma de creme de leite batido e adoçado à gosto e uma camada de coco ralado. 
Cubra o bolo com creme e coco, inteiramente e até ficar com bonita aparência.  Se 
quiser escreva em cima com confetes feliz aniversário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torta Americana 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
3 ovos 
1 xícara de óleo 
1 colher de margarina 
1 colher de fermento 
1 colher de sal 
4 colheres de queijo ralado 
2 xícaras de farinha de trigo 
2 copos de leite 
Mussarela 
Tomates em rodelas temperados com salsinha 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Unte a fôrma com margarina e 
colocar metade da massa.  Coloque por cima dessa massa uma camada de mussarela, 
uma camada de tomates temperados. Cubra com o restante da massa e coloque outra 
camada de mussarela por cima desta massa e asse.  Se quiser o recheio pode variar. 
Pode ser de peito de frango desfiado e refogado com azeitonas também. 
 
 
 
 
 



Cocada 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 lata de leite condensado 
1 colher de sopa de margarina 
1 Kg de coco com casca ou 250 g. de coco em saquinho 
3 vezes a medida da lata de leite condensado de açúcar 
 
 
Modo de preparar: 
 

Cozinhe os ingredientes até soltar da panela.  Tire do fogo e continue mexendo 
até esfriar um pouco. Depois colocar em uma fôrma  e deixar esfriar de vez. 
 
 
 
 



Batida de coco 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 lata de leite condensado 
A mesma medida da lata de aguardente ou vodka 
1 vidro de leite de coco (200 ml) 
1 fôrma de gelo picado 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Acrescente o gelo picado e sirva. 
 
 
Rendimento: 1 litro. 
 
 
 



Empadão  
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 gema de ovo 
1 colher (sopa) de fermento 
4 xícaras (grande) de farinha de trigo ou ½ Kg 
1 colher (chá) de sal cheia 
óleo até ligar a massa 
recheio à gosto, de preferência com catupiry entre o recheio e 
a massa. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture todos os ingredientes, menos o recheio, claro, e 1 gema de ovo. 
Coloque na fôrma uma parte, recheie, coloque o catupiry e cubra com outra camada 
de massa. Pincele por cima com uma gema de ovo e asse. 
 
 

   



Recheio de bolo do Alex 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 lata de leite condensado 
A mesma medida da lata de leite condensado de leite 
1 gema 
1 colher de sopa de maizena 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture os ingredientes e leve ao fogo até virar um creme.  Se ficar muito doce, 
coloque, quando estiver frio, uma lata de creme de leite sem soro. 
 
Obs: Com o creme de leite fica mais gostoso. 
 
 
 



Compota de maçã 
 
 
 
Ingredientes: 
 
4 maçãs  Fugi ou Gala 
500 ml de água 
1 ½ xícara de açúcar 
4 unidades de cravo 
3 unidades de canela em pau 
1 limão (suco) 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Cozinhe todos os ingredientes, menos as maçãs por 12 minutos. Descasque as 
maçãs, corte-as em 4 e retira as sementes. Coloque-as de uma vez, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar com a panela tampada por 10 minutos. Deixe esfriar, ponha num pote 
e guarde na geladeira. 
 
 



Bolo sanduíche de frango 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 kg de peito de frango cozido, temperado e desfiado. 
Maionese a gosto 
Cebola 
Salsinha 
2 pães de forma sem casca 
Cenoura ralada 
Beterraba ralada 
Batata palha 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture os 4 primeiros ingredientes formando uma pasta. Em uma forma 
acomode na seguinte ordem: pão de forma – pasta - cenoura ralada – pão de forma – 
pasta – beterraba – pão de forma – pasta – batata palha.  
 
 



Massa para panquecas 
 
 
 
Ingredientes: 
 
(para 12 panquecas) 
2 copos de leite 
2 xícaras de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
2 ovos 
½ xícara de chá de óleo 
2 colheres de sopa de queijo ralado 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata tudo no liquidificador e frite numa frigideira às colheradas. 
 
 



Biscoitinho doce rápido 
 
 
 
Ingredientes:  
 
100 g de margarina 
2 colheres de sopa de açúcar 
7 colheres de sopa de farinha de trigo 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture tudo com as mãos e faça bolinhas. Coloque numa forma untada com 
margarina ou óleo e amasse os biscoitinhos com um garfo antes de assar. 
 
 



Brigadeiro branco 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 lata de leite condensado 
1 tablete de chocolate branco 
1 colher de sopa de margarina 
½ copo de leite 
 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture tudo e leve ao fogo até dar ponto. Enrole e passe granulado branco. 
 
 
 



Morango dos deuses 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 caixas de gelatina de morango dissolvidas em 1 xícara de água quente 2 ¾ de água 
fria 
200 g de biscoito champagne 
1 pote de iogurte sabor morango 
100 g de suspiros 
Chantilly e morangos inteiros para decorar 
1 caixa de morangos grandes 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Coloque a gelatina para gelar num pirex, quando estiver firme, coloque por 
cima os biscoitos e depois o iogurte. Esfarele os suspiros, coloque os morangos 
partidos ao meio, cubra tudo com chantilly e decore com morangos inteiros. 
 

 
 



Pão caseiro 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 Kg de farinha de trigo 
3 ovos inteiros 
1 colher de sopa de açúcar 
1 xícara de café de óleo 
50 g de fermento biológico 
Sal a gosto 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Desmanche o fermento em 2 xícaras de chá de água morna. Amasse todos os 
ingredientes bem e deixe descansar até ficar o dobro da massa. Faça os pães, coloque 
na assadeira e coloque 1 bolinha de massa num copo de água. Quando a bolinha subir, 
asse em forno brando. 
 
 
Rendimento: 4 pães de tamanho médio. 
 
 
 



Pão de mortadela 
 
 
Ingredientes: 
 
3 tabletes de fermento  
3 colheres de sopa de açúcar 
3 xícaras de água morna 
3 ovos 
2 colheres de sopa de margarina 
1 kg de farinha de trigo 
Sal a gosto 
 
Para o recheio: 
300 g de mortadela picada 
4 tomates sem sementes e picados 
1 cebola grande picada 
1 colher de sopa de azeite 
1 xícara de cheiro-verde picado 
1 xícara de azeitonas verdes sem caroço e picadas 
1 lata de ervilhas escorridas 
Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Recheio: Misture todos os ingredientes e reserve. 
 
 Misture o açúcar com o fermento e a água morna. Acrescente os ovos e a 
manteiga e misture bem. Junte a farinha aos poucos misturando bem, no início, com 
uma colher de pau, depois com as mãos até obter  uma massa que desgruda das mãos. 
Divida em 3 partes e abra cada uma em retângulos de 36 cm x 27 cm. Para fazer os 
pães, espalhe o recheio ( deixando uma borda de 2 cm ) e enrole em forma de 
rocambole. Feche bem as pontas e pincele com a gema. Deixe-os crescer até dobrarem 
de volume. Leve ao forno moderado pré-aquecido (180a C) por cerca de 35 minutos. 
Corte em fatias e sirva quente ou frio. 
 
Rendimento: 3 pães. 



 
Bolo de laranja 

 
 
 
Ingredientes: 
 
Para a massa: 
1 laranja  
1 caixinha de creme de leite 
3 gemas 
2 xícaras de chá de açúcar 
2 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento 
3 claras 
 
Para o recheio: 
Suco de 2 laranjas 
4 colheres de sopa de açúcar 
 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Retire o miolo e as sementes da laranja. Bata no liquidificador com o creme de 
leite e as gemas. Coloque em uma tigela e acrescente açúcar, a farinha de trigo e o 
fermento. Acrescente as claras em neve, mexendo delicadamente, despeje em uma 
forma untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180 º C por 
aproximadamente 40 minutos. Molhe com a calda, espere esfriar e corte em 
quadradinhos. 
 
 
Tempo de preparo: 1 hora. 
 
Rendimento: 15 porções. 
 
 



Geléia de morango 
 
 

 
 Coloque 1 Kg de morango bem lavados e amassados numa panela com 800 g de 
açúcar. Cozinhe sempre mexendo durante 20 à 3 0 minutos. Guarde em vidros bem 
fechados 
 

 



Bolo aos três leites 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 caixinha de leite condensado 
3 colheres de sopa de leite 
1 caixinha de creme de leite 
6 claras 
6 colheres de sopa de açúcar 
6 gemas 
1 colher de chá de essência de baunilha 
 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Bata no liquidificador os 3 primeiros ingredientes por 2 minutos. Reserve na 
geladeira. Bata as claras em neve, junte o açúcar e bata bem. Abaixe a velocidade e 
acrescente, aos poucos a farinha. Acrescente as gemas misturadas com uma colher de 
sopa de água, a baunilha, e misture bem sem bater. Coloque numa forma redonda 
média, com furo central, untada e enfarinhada leve ao forno médio, pré-aquecido por 
cerca de 30 minutos. Fure o bolo com um palito e despeje, aos poucos a mistura 
reservada. Deixe descansar até incorporar todo o líquido. Desinforme, depois de frio. 
Decore a gosto. 
 
 
 



Torta de coco 
 
 
 

Ingredientes: 
 
1 pacote de biscoito de maisena 
100 g de manteiga 
1 lata de leite condensado 
A mesma medida da lata, de leite 
2 colheres de sopa de amido de milho 
3 ovos 
4 colheres de sopa de açúcar 
100 g  de coco fresco ralado 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Bata no liquidificador o biscoito até virar uma farofa fina. Misture a manteiga 
até obter uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro 
removível com a massa e reserve. Coloque em uma panela, o leite condensado, o leite, 
o amido e as gemas. Leve ao fogo baixo mexendo sempre até obter um creme expeço. 
Retire do fogo e despeje sobre a massa do biscoito reservada. Bata as claras em neve 
com o açúcar até obter um merengue. Coloque o merengue sobre o creme de leite e 
polvilhe uma camada de bastante coco. Leve ao forno médio alto (220o C) para 
dourar. Sirva quente ou fria. Se desejar substitua o coco fresco por 50 g de coco seco 
hidratado com meia xícara de chá de água. 
 
 
Rendimento: 8 porções. 
 
 



Torta gelada de abacaxi 
 
 
Ingredientes: 
 
Para o bolo: 
10 ovos 
10 colheres de sopa de açúcar 
9 colheres de sopa de farinha de rosca 
 
Para o creme: 
1 lata de abacaxi em calda 
3 colheres de sopa de maisena 
2 ½ xícara de chá de leite 
1 lata ou caixinha de leite condensado 
2 gemas peneiradas 
2 colheres de chá de essência de baunilha 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 

Bata as claras em neve. Acrescente as gemas, uma de cada vez e sempre 
batendo, junte o açúcar. Por último acrescente a farinha de rosca, misturando apenas. 
Unte a forma, despeje a massa e leve ao forno pré-aquecido (180o C) por 30 
minutos.Depois de frio corte-o em 3 fatias iguais 

 
Creme: 

Pique bem o abacaxi e reserve a calda. Dissolva bem a maisena no leite frio. 
Acrescente o açúcar, as gemas, o leite condensado e a baunilha. Leve ao fogo 
moderado, mexendo sempre até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar. Coloque um 
pedaço de bolo no prato, regue bem com a calda, passe uma camada de creme e 
espalhe por cima pedacinhos de abacaxi. Coloque o outro pedaço do bolo e proceda 
da mesma maneira. Termine com o terceiro pedaço. Cubra com o restante do creme e 
pedaços de abacaxi. Sirva bem gelado. Esta torta deve ser feita de véspera. Para 
decorar coloque por cima rodelas de abacaxi encaixadas com ameixas pretas no centro 
de cada rodela. 
 



Rendimento: 10 a 12 porções. 
Gelado de abacaxi 

 
 
Ingredientes: 
 
1 abacaxi grande descascado 
2 colheres de chá de manteiga 
2 colheres de sopa de açúcar 
3 colheres de sopa de rum 
1 caixinha de creme de leite 
1 caixinha de leite condensado 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Pique o abacaxi e reserve uma rodela para decorar. Aqueça a manteiga em uma 
frigideira grande, acrescente 2 colheres de sopa de açúcar e os cubinhos de abacaxi. 
Leve ao fogo por 10 minutos, ou até dourar o abacaxi. Acrescente o rum e deixe 
aquecer bem por alguns minutos. Retire o abacaxi co uma escumadeira e acrescente o 
leite condensado ao suco que ficou na frigideira. Deixe no fogo por mais 2 minutos. 
Misturando bem com uma colher de pau. Apague o fogo, junte o creme de leite e 
reserve. Distribua os pedacinhos de abacaxi em taças para sobremesa ou em um 
refratário fundo formando camadas alternadas com a fruta e o creme reservado. Leve 
à geladeira por uma hora. Decore com a rodela de abacaxi cortada em triângulo e 
dourada na manteiga. 
 
 
Sugestão: Você pode decorar fixando o abacaxi em creme de chantilly e enfeitando 
com 1 cereja ao marasquino, ou coberto com raspas de coco fresco.  
 
 



Nhoque  
 
 

Ingredientes: 
 
Massa: 
1 kg de batata cozida em água e sal 
1 ovo 
2 colheres de sal 
2 xícaras  de chá de amido de milho 
Queijo ralado a gosto 
 
 
Modo de preparar: 
 

Amasse ou esprema as batatas ainda quentes. Acrescente a margarina, o ovo, o 
sal e amasse. Junte aos poucos a maisena e misture bem. Faça cordões com a massa na 
espessura de um dedo e corte pedaços de 2 cm.  Cozinhe os nhoques aos poucos em 
bastante água fervente com sal e um pouco de óleo. Retire com uma escumadeira 
assim que subirem à superfície. Coloque numa travessa e cubra com um molho de sua 
preferência. Polvilhe com queijo e sirva. 
 
 
Rendimento: 6 porções. 
 
 



Bolo Chocolícia 
 
 
Ingredientes: 
 
Para massa: 
2 colheres de sopa de suco de limão 
1 xícara de chá de leite 
2 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 ½ xícara de chá de açúcar 
1 xícara de chá de chocolate em pó 
1 colher de chá de bicarbonato de sódio 
2 ovos inteiros 
 
Para a cobertura: 
1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro 
1 xícara de chá de chocolate em pó 
1 colher de sopa de manteiga 
5 colheres de sopa de suco de laranja 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 

Junte o suco de limão ao leite, reserve até o leite talhar, enquanto isso, misture 
em uma tigela a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate e o bicarbonato. Depois 
acrescente os ovos inteiros e o leite talhado, misturando tudo com uma colher de pau. 
Bata até obter uma massa homogênea. Unte e enfarinhe uma assadeira retangular 
pequena e leve ao forno médio por 30 minutos. 
 
Cobertura: 

Coloque todos os ingredientes numa panela e leve ao fogo até formar liga e 
despeje em cima do bolo. 
 
 
 



Bolo de atum 
 
 
Ingredientes: 
 
Pão de forma sem casca 
Para o recheio : 
1 lata de atum com óleo 
3 tomates maduros 
cebola, salsa, alho, azeitonas, cheiro verde 
1 xícara de chá de maionese 
 
Misture tudo e reserve. 
 
Para o creme: 
½ litro de leite 
1 tablete de caldo de carne 
2 colheres de sopa de margarina 
2 colheres de sopa de maisena 
 
Cozinhe bem, tire do fogo e adicione 3 colheres de sopa de queijo ralado. Misture 
bem. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Montagem: 

Em uma forma refratária acomode os ingredientes da seguinte forma: 
Uma camada de pão, metade do recheio, metade do creme, outra camada de pão, o 
restante do recheio, o restante do creme.       
 
 
 



Pão de frios fácil 
 

 
Ingredientes: 
 
2 tabletes de fermento biológico no inverno ou 1 tablete no verão 
1 colher de sopa rasa de açúcar 
1 ovo 
1 xícara de água morna 
2 colheres de sopa de margarina 
1 colher de sobremesa de sal 
+/- 500 g de farinha de trigo 
Obs: Tudo em temperatura ambiente. 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Dissolva o fermento com o açúcar, depois coloque a água, o ovo, a margarina, o 
sal e a farinha aos poucos até que a massa não grude nas mãos. Deixe crescer +/- 40 
minutos ou até a massa dobrar de volume. Divida em duas partes, abra e recheie a 
gosto, enrole e deixe descansar de 25 a 30 minutos. Coloque no forno médio por +/- 
30 minutos pré-aquecido por 10 minutos. 
 
 
Dicas para o recheio: 
Molho, presunto, mussarela e orégano. 
Molho, mussarela, lingüiça e cebola picada. 
 
 



Strogonoff de queijo 
 
 
Ingredientes: 
 
1 Kg de queijo minas 
1 cebola média ralada 
2 colheres de sopa de margarina 
3 tomates bem vermelhos sem pele e sem sementes, picados 
2 colheres de sopa de mostarda 
1 colher de chá de molho inglês 
4 colheres de sopa de catchup 
2 colheres de sopa de conhaque 
1 vidro pequeno de cogumelos (pode ser substituído por palmitos) 
1 lata de creme de leite 
Salsa e cebolinha picadas, a gosto 
Sal e noz moscada 
 
 
 
Modo de preparar: 

 
Corte o queijo em cubos não muito pequenos. Reserve na geladeira. Derreta a 

margarina numa panela junte a cebola e deixe dourar. Coloque os tomates até formar 
um molho espesso. Abaixe o fogo, coloque ½ copo de água e espere ferver. Coloque o 
sal e vá adicionando a mostarda, o molho inglês, o catchup, os cogumelos, o 
conhaque, a salsa, a cebolinha e a noz moscada. Em seguida coloque o queijo e espere 
até começar a amolecer o queijo. Junte o creme de leite e misture. Não deixe ferver.  
Sirva acompanhado com de arroz branco, salada de agrião e batata palha.. 
   
 



Torta de coco 
 
 
Ingredientes:  
 
Para massa: 
200 g de farinha de trigo 
2 colheres de chá de canela em pó 
125 g de margarina 
25 g de açúcar de confeiteiro 
1 gema 
2 colheres de chá  de água 
 
Para o recheio: 
1 pacote de 100 g de coco ralado 
1 lata de leite condensado 
2 gemas 
50 g de margarina cortada em pedacinhos 
  
 
 
Modo de preparar: 
 

Peneire a farinha e a canela. Amassa-as com a margarina até formar migalhas. 
Junte o açúcar, a gema e a água. Amasse bem até a massa ficar homogênea. Forre o 
fundo e os lados de uma forma desmontável de 20 cm de diâmetro com a massa. Leve 
à geladeira por 15 minutos. Misture todos os ingredientes do recheio e espalhe sobre a 
torta. Leve ao forno pré-aquecido e moderado por 20 a 25 minutos. 
 
 

 



Torta de bombom 
 
�����������	
�

�������������
��

����������������	
�������
�
���������������������������������
��������
��	
���������
������������������������������������������
������
�
���������
���������������
��
��������������	�� �!�������������
� �!
��
����
"������
�������������
��

��	������
#�	
�����������
�������$%	��&�
����������	�������������������
������
�
�
�������
�

��	
�
��������
������������
���	
�����������
������	�
	
���������'�
�
��������������
�

(�"���
��
�
��
�
��
����������������
��)�	���� ���*���
��������
��+����"��&�,����"��&�
�)�	����-�����������������������	������	
��
��$%	��&�.���
����
�
��������
�	������������������	����� ���*���
�����
�	
 ��/
����	����
���������� �+��'�����������������"��&�
.�$����	����&�(�"���
��
�
�
����������������������*�����"������
�
�	
&�,����"�&�
0
����
���
��
������"���
������	���
�&�
�
��������������
��
1�����
������������������
�������� �
������*-��2�	�����-��
����
�
�)�	����&��2�	�����-��
����
���
��
�����	�����
�&�32�	�����-�
����������	������
����
���
��
������2���%������	�����-���������
�
�)�	������
����
���
��
��&�
(�"���������������
�������������
����+�
�������������&&&��
 
 



Sequilho delicado 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 kg de farinha de trigo 
2 xícaras de chá de açúcar 
2 colheres de sopa de margarina 
2 ovos inteiros 
2 colheres de sopa de sal amoníaco 
1 pitada de sal 
Leite 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture todos os ingredientes, adicionando leite até o ponto de desprender das 
mãos. Enrole como bolinhas. Unte uma assadeira com margarina, coloque as bolinhas 
e asse no forno brando por aproximadamente 30 minutos. Depois de assado, ainda 
quente, pincele as bolinhas com margarina e salpique açúcar. 
 
 



Omelete de forno 
 
 
 
Ingredientes: 
 
4 ovos 
3 colheres de sopa de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
1 copo de leite 
1 pires de queijo ralado 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata tudo no liquidificador. Unte uma forma com óleo e fubá, coloque a 
omelete batida e coloque por cima uma salada de tomate com orégano e o queijo e 
leve no forno para assar. 
 
 
 



Torta do Benjamim Abraão 
 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
500 g de farinha de trigo 
300 g de margarina 
150 g de açúcar 
1 ovo 
1 pitada de sal 
Casca de 1 limão ralada 
 
Geléia:  
1 copo de água 
200 g de açúcar 
40 g de amido de milho desmanchado 
7 colheres de sopa de água 
2 colheres de sopa de glucose de milho (Karo) 
1 laranja ou 1 limão fatiado 
Corante vermelho 
 
Creme de baunilha: 
1 litro de leite 
500 g de açúcar 
150 g de farinha peneirada 
8 gemas 
1 pitada de baunilha 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 

Misturar na mão a margarina, o açúcar e o sal. Depois continue juntando com a 
mão a farinha e a casca de limão. Amasse e sove bem. Deixe na geladeira por 1 hora 
ou faça a massa de um dia pro outro e trabalhe com a massa gelada. Estique a massa 
com rolo numa mesa enfarinhada. Não deixe a massa nem muito fina e nem muito 



grossa. Coloque numa forma de torta redonda e baixa sem untar e leve ao forno de 
200o C pré-aquecido. 
Geléia:  
Junte a água, o açúcar, a maisena, a glucose de milho, a laranja e leve ao fogo até 
engrossar. 
Creme de baunilha: 
Coloque metade do açúcar misturado com a farinha no leite que já estiver fervendo. 
Bata as gemas e acrescente-as. Espere ferver e está pronto. 
Montagem: 

Depois que a massa estiver assada cubra com o creme, coloque os morangos 
por cima, ou uma outra fruta como kiwi, abacaxi em lata, maçã. Depois coloque a 
geléia por cima pincelando com um pincel. 
 
 
Rendimento: 6 tortas. 
 



Bolo de milho com goiabada 
 
 
 

Ingredientes: 
 
1 caixa de bolo de milho 
100 g de goiabada cortada em cubos 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Bata a massa. Passe a goiabada na farinha de trigo e misture delicadamente com 
a massa do bolo. Leve ao forno. 
 
 



Filés de frango 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 ovo batido 
2 colheres de sopa de queijo ralado 
Tempero em pó 
½ xícara de chá de farinha de rosca 
4 filés de peito de frango 
Óleo para fritar 
 
 
 
Modo de preparar: 
 

Misture o ovo, o queijo e o tempero. Passe os filés pelo ovo e em seguida na 
farinha de rosca. Frite-os. 
 
 
 
Rendimento: 4 porções. 



Bolo de mandioca 
 
 
Ingredientes: 
 
3 colheres de sopa de margarina 
1 ½ xícara de chá açúcar 
4 ovos separados 
100 g de coco ralado 
½ xícara de chá de leite 
½ kg de mandioca crua relada 
1 vidro de leite de coco 
½ xícara de chá de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
açúcar de confeiteiro para polvilhar 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Bata a manteiga com o açúcar. Junte as gemas e bata bem. Acrescente o coco 
ralado, o leite, a mandioca, a farinha e o fermento. Misture sem bater. Por último 
acrescente as claras em neve e misture delicadamente. Despeje a massa numa fôrma 
de buraco no meio de 24 cm, untada e asse em forno médio por uns 35 minutos ou até 
que esteja dourado. Deixe esfriar por uns 5 minutos e desinforme. Polvilhe depois de 
frio com açúcar de confeiteiro. 
 
 
 
 
 
 
 



Bolo de maçã 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 xícara de chá de farinha de trigo 
4 maçãs 
½ xícara de chá de óleo 
2 xícaras de chá de açúcar 
4 ovos 
1 colher de sopa de fermento em pó 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a farinha e o fermento. 
Coloque a massa numa tigela e misture com uma colher a farinha de trigo e o 
fermento. Depois de tudo misturado, coloque numa forma untada. Asse em forno pré-
aquecido por cerca de 45 minutos. 



Bolo expresso 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
2 xícaras de chá de farinha de trigo 
1 xícara de chá de açúcar 
100 g de manteiga 
1 colher de sopa de fermento em pó 
4 ovos 
½ xícara de chá de leite 
½ colher de sopa de essência de baunilha 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, a manteiga e o leite. Bata por 2 
minutos. Despeje sobre os ingredientes secos e misture bem. Coloque em fôrma de 
cone untada e asse por 35 minutos. 



Rosquinhas de coco 
 
Ingredientes: 
 
Massa: 
1 ½ xícara de chá de leite morno 
4 tabletes de fermento biológico 
3 colheres de sopa de açúcar 
3 colheres de sopa de óleo 
3 gemas 
1 pitada de sal 
6 ½ xícaras de farinha de trigo aproximadamente 
Manteiga e farinha de trigo para untar a fôrma 
Recheio: 
1 xícara de chá de manteiga 
1 xícara de chá de açúcar 
2 pacotes de coco ( 200 g ) 
Calda: 
1 xícara de açúcar 
1 vidro de leite de coco 
 
Modo de preparar: 
 
Massa: 
 Coloque no liquidificador os ingredientes, menos a farinha de trigo. Bata bem, 
coloque em uma tigela e vá juntando a farinha de trigo, amassando até formar uma 
massa lisa, macia e sem grudar nas mãos. Cubra a massa com um pano e deixe 
descansar por 20 minutos. A seguir divida a massa em duas partes e com o auxílio de 
um rolo abra cada uma sobre a mesa enfarinhada até formar um retângulo de 3 mm de 
espessura. Espalhe metade do recheio, enrole como rocambole e corte em fatias de 1 
cm de largura. Coloque em uma assadeira enfarinhada. Leve ao forno quente ( 200o ) 
por 30 a 35 minutos para assar, até ficarem dourados. Retire e regue com a calda, 
espere esfriar e sirva. 
Recheio: 
 Misture todos os ingredientes num recipiente e aplique. 
Calda: 
 Misture os dois ingredientes num recipiente e aplique. 
 
 



Rendimento: 30 a 35 unidades. 



Geléia de goiaba 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 
1 ½ Kg de goiaba vermelha 
1 copa americano de água 
1 Kg de açúcar 
2 limões rosa espremidos 
 
 
 
 
Modo de preparar: 
 
 Descasque as goiabas, tire o miolo e corte-as em pedacinhos pequenos. Bata as 
goiabas no liquidificador com a água e coe numa peneira fina. Junte o açúcar e o suco 
de limão, levando ao fogo baixo, mexendo sempre, por aproximadamente 20 minutos, 
deixe mais 40 minutos e apague o fogo. 
 
 


