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Banana-nanica
BOLO DE BANANA

Ingredientes: 

3 ovos
3 banana nanicas
1/2 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar mascavo
2 xícaras de farinha de rosca
1 colher de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata no liquidificador os ovos, as bananas

picadas, o óleo e o açúcar por

aproximadamente 5 minutos;

Em seguida, apenas misture a farinha de rosca

e o fermento;

Asse em forno a 180º C;

Fique atento, pois a massa assa muito rápido,

(15 a 20 minutos dependendo do seu forno);

Sirva

1.

2.

3.

4.

5.



Caju
CAJU REFOGADO

Ingredientes: 

500g de carne de caju (6 unidades de caju
grandes)
4 tomates
1 pimentão verde, 1 pimentão amarelo e  1
vermelho
10g de Gengibre
Curry
Óleo de canola

Modo de preparo:

Tire a castanha e a pele dos cajus. Coloque-os num

espremedor de batatas e esprema o máximo que

conseguir;

Desfie a carne. Coloque novamente no espremedor

de batatas e tire o máximo de caldo que puder

(opcional);

Pique o pimentão verde e a tomate em cubinhos

pequenos, os pimentões vermelho e amarelo em

cubos médios e reserve;

1.

2.

3.



4. Rale ou macere o gengibre e reserve;

5. Em uma panela aqueça o óleo (suficiente para

refogar) e acrescente o gengibre e depois o

pimentão verde, deixe fritar um pouco;

6. Acrescente tempero curry a gosto, misture

bem;

7. Coloque os tomates picadas e refogue até

formar um molho. Despeje a carne de caju

misturando bem, feche a panela para que ela

absorva o tempero, deixe cozinhar por 5 minutos

(não deixe o molho secar); 

6. Por fim acrescente os pimentões (amarelo e

vermelho), misturando-os;

7. Sirva.



Carambola
CARAMBOLA GRELHADA

com creme de coco

200 g de leite de coco
2 colheres de sopa de açúcar
2 gemas
1 colher de sobremesa de gelatina em pó ou
2 folhas hidratadas conforme a embalagem

Ingredientes: 

PARA O CREME

PARA A CARAMBOLA GRELHADA

2 carambolas em fatias grossas
2 colheres de sopa de açúcar mascavo
folhas de manjericão
coco ralado para enfeitar

Modo de preparo:

CREME

Ferva o leite de coco em uma panela pequena e

reserve. Bata as gemas com o açúcar até ficar

amarelo claro.

1.



 

2. Tempere as gemas com o leite de coco. Colocando

um pouco do leite, misture bem, coloque mais,

misture bem, até colocar todo leite. Não misture de

uma vez para não cozinhar as gemas.

3. Leve a mistura ao fogo baixo até ferver e engrossar

mexendo sempre.

4. Coloque a gelatina e misture bem, coloque em um

recipiente. Leve ao banho Maria invertido até esfriar.

Isto é, encha um pote de água e gelo, e coloque o

recipiente onde esta o creme. Mexa as vezes até

esfriar.

5. Deixe na geladeira, tampado com filme até

endurecer. Leva cerca de 2 horas.

6. Retire o creme da geladeira, corte em pedaços e

bata em uma batedeira até ficar bem cremoso;

 
CARAMBOLA GRELHADA

Empane as fatias de carambola no açúcar.

Leve para uma frigideira quente até ficar dourado,

vire e doure o outro lado.

Espere esfriar e sirva com o creme, o coco ralado e o

manjericão.

1.

2.

3.



Kiwi
PANQUECA com

calda de k iwi

Ingredientes: 

2 ovos
3 colheres de sopa de farinha de trigo integral
200 ml de leite integral

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. A

massa vai ficar bem líquida e com bolinhas de ar.

 Em uma frigideira antiaderente coloque um fio de

óleo, azeite ou pincele manteiga. 

.

1.

2.

PARA A PANQUECA

1 kiwi maduro
1/2 manga média madura
150 ml de água filtrada
3 colheres de açúcar

PARA A CALDA

PANQUECA



3. Despeje um pouquinho do líquido no meio da

frigideira e mova a mesma em círculos, para que o

líquido espalhe sobre toda a superfície, fazendo o

formato da panqueca. A quantidade de massa vai

influenciar para que sua panqueca fique mais fina ou

mais grossa, aí depende do seu gosto. 

4. Não fique mexendo na massa, quando você notar

que a beiradinha está ficando assada, passe uma

espátula nas laterais para desgrudar e vire a panqueca

delicadamente.

CALDA

Pique as frutas e coloque numa panela com a

água e o açúcar. 

 Mexa de vez em quando.

 Ela estará pronta quando a calda engrossar e as

frutas ficarem bem molinhas.

1.

2.

3.



Laranja-pêra
BOLO DE LARANJA

Ingredientes: 

1 laranja com casca
1/2 xícara (chá) de óleo
4 ovos
1 e 3/4 de xícara (chá) de açúcar mascavo
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colheres (chá) de fermento em pó

Modo de preparo:

Corte a laranja em 4 partes e retire a parte branca e as

sementes.

Bata no liquidificador a laranja, o óleo, os ovos e o

açúcar.

Passe para uma tigela e junte a farinha e o fermento.

Misture até incorporar bem.

Leve ao forno preaquecido em temperatura média

(180º C), em fôrma untada e enfarinhada e asse por

cerca de 40 minutos ou até que, espetando o bolo

com um palito, este saia limpo.

.

1.

2.

3.

4.



Maçã
MAÇÃ DESIDRATADA

Ingredientes: 

3 maçãs
Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

 Preaqueça o forno na temperatura mínima.

 Lave bem as maçãs e fatie finamente com uma faca

bem afiada. 

Distribua as maçãs, sem sobrepôr, e polvilhe canela a

gosto. 

Asse no forno por 1 hora, de preferência com a

ventilação ligada. Depois desse tempo vire as fatias

de maçã e deixe assar por mais 1 hora ou até

observar que estão bem desidratadas.

Retire do forno e deixe esfriar em temperatura

ambiente, num local seco. 

 Guarde dentro de um pote de vidro com tampa e

consuma no próprio dia ou até ao dia seguinte, pois

elas podem murchar. 

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Mamão
GASPACHO DE MAMÃO

Ingredientes: 

1/2  mamão médio
2 tomates médios
1 pepino pequeno 
Coentro ou erva de sua preferência
Suco de um limão pequeno
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

 Abra o mamão formosa ao meio e na horizontal,

removendo suas sementes. Retire  a polpa de uma

das metades do mamão

 Bata no liquidificador a polpa do mamão, os tomates,

o coentro e o limão. 

 Fatie o pepino em pequenos cubos e coloque-os no

centro da sopa ao servi-la. 

1.

2.

3.



Mexerica
SALMÃO ao molho

de TANGERINA

Ingredientes: 

2 filés de salmão
Suco de limão
Sal a gosto

Modo de preparo:

 Corte os filés de salmão ao meio e tempere com sal

e suco de limão. Deixe descansar por 5 minutos.

Grelhe-os, deixando-os úmidos por dentro. Reserve

 

1.

PARA O SALMÃO

PARA O MOLHO

250ml de suco de tangerina
1 colher (sopa) de manteiga
2 galhos de alecrim
1 colher (sobremesa) de mel
50ml de vinho branco
1 colher (chá) de gengibre ralado

SALMÃO



 Em uma frigideira em fogo médio, aqueça a

manteiga, coloque o gengibre, os galhos de alecrim e

deixe dourar.

Acrescente o vinho branco e deixe evaporar.

Coloque o suco de tangerina, o mel, mexa e deixe

engrossar por 4 minutos.

Coloque os filés de salmão selados e deixe encorpar.

1.

2.

3.

4.

MOLHO



Morango
FROZEN IOGURTE

DE MORANGO

Ingredientes: 

4 xícaras de morangos congelados
3 colheres de sopa de Agave néctar, mel ou
outro adoçante natural
1/2 xícara de iogurte natural
1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo:

 Bata todos os ingredientes no liquidificador ou

processador até obter uma mistura cremosa (se achar

necessário, adicione algumas colheres de água aos

poucos);

 Coloque a mistura em um refratário e leve ao freezer

por pelo menos 1h;

Sirva.

 

1.

2.

3.



Abóbora
NHOQUE DE

ABÓBORA

Ingredientes: 

500 g de abobora cabotiã madura
3 a 5 colheres (sopa) cheias de farinha de arroz
(aveia, linhaça ou trigo)
50 g de queijo ralado
1 colher (sopa) cheia de azeite
1 gema
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

 Tire as sementes e a casca da abóbora e corte-a em

cubos grandes ou em fatias;

Forre uma forma com papel alumínio ou papel

manteiga, distribua os pedaços de abobora e leve

para assar em forno médio por cerca de 35 a 45

minutos 

Amasse bem até formar um purê, coloque dentro de

um pano e esprema bem pra que não fique nenhuma

água na abobora.

1.

2.

3.



4. Junte a abobora amassada com o azeite, a gema, o

queijo ralado, a pimenta do reino, o sal e os temperos.

Misture bem;

5. Adicione aos poucos a farinha até ficar uma massa

modelável;

6. Corte ou molde o nhoque como preferir

7. Ferva uma panela grande com água.

8. Coloque os nhoques dentro da panela, retire-os após

alguns minutinhos (eles irão subir) e escorra a água;

9. Sirva com um molho de sua preferencia.



Abobrinha
ABOBRINHA ASSADA

Ingredientes: 

2 abobrinhas
1 cebola
1 pimenta dedo-de-moça (opcional)
1 ramo de alecrim
3 colheres (sopa) de azeite
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

 Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média).

Lave e seque as abobrinhas, a pimenta e o alecrim.

Corte as abobrinhas em rodelas grossas, de cerca de

1 cm de espessura. Corte a cebola em quartos;

Unte o fundo de uma assadeira grande com 1 colher

(sopa) de azeite. Disponha as fatias de abobrinha e os

gomos de cebola. Debulhe o ramo de alecrim sobre

os legumes. Regue com o azeite restante e tempere

com sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Misture bem com as mãos.

1.

2.

3.



4. Leve ao forno para assar por cerca de 30 minutos ou

até dourar - na metade do tempo, vire os legumes com

uma espátula. Retire do forno e transfira as abobrinhas

para uma travessa. Fatie a pimenta em rodelas fininhas e

espalhe pela abobrinha. Sirva a seguir.



Cará
BOLHINHO DE CARÁ

Ingredientes: 

2 carás descascados e cortados em tiras finas
2 dentes de alho
2 colheres de farinha de mandioca
Salsinha a gosto
1 ovo
Sal a gosto

Modo de preparo:

 No processador, bata as fatias de cará com os dentes

de alho, ou corte em tirinhas bem fininhas e

pequenas

Acrescente a farinha de mandioca o ovo e acerte o

sal, mexendo bem para obter uma massa

homogênea

Modele bolinhas da massa e asse em forno pré

aquecido na temperatura média até ficar dourado

1.

2.

3.



Cenoura
PALITINHOS DE CENOURA

Ingredientes: 

2 cenouras grandes descascadas
2 limões
1 ramo de tempero verde picado
3 colheres de sopa de azeite de oliva
1 pimenta vermelha (opcional)

Modo de preparo:

 Corte as cenouras em tirinhas finas em uma tigela.

Remova as sementes da pimenta vermelha, pique a

pimenta em pedaços pequenos, misture com as

cenouras;

Remova as sementes dos limões, e esprema os limões

sobre a cenoura. Adicione o azeite de oliva e o tempero

verde. Misture tudo.

Coloque a cenoura num recipiente fechado,para deixar

que todos os ingredientes penetrem na cenoura.

Leve a cenoura para a geladeira por pelo menos 1 hora

e sirva.

1.

2.

3.

4.

5.



Ervilha
QUIBE de abóbora com

ERVILHA 

Ingredientes: 

2 cenouras grandes descascadas
2 limões
1 ramo de tempero verde picado
3 colheres de sopa de azeite de oliva
1 pimenta vermelha (opcional)

Modo de preparo:

 Corte as cenouras em tirinhas finas em uma tigela.

Remova as sementes da pimenta vermelha, pique a

pimenta em pedaços pequenos, misture com as

cenouras;

Remova as sementes dos limões, e esprema os limões

sobre a cenoura. Adicione o azeite de oliva e o tempero

verde. Misture tudo.

Coloque a cenoura num recipiente fechado,para deixar

que todos os ingredientes penetrem na cenoura.

Leve a cenoura para a geladeira por pelo menos 1 hora

e sirva.

1.

2.

3.

4.

5.



Inhame
PANQUECA DE INHAME

Ingredientes: 

3 inhames crus e descascados
Sal marinho
3 colheres de sopa de azeite extra virgem

Modo de preparo:

 Rale o inhame e tempere com sal.

Espalhe o inhame em uma frigideira levemente untada

com azeite como se fosse uma panqueca.

Mantenha a panqueca em fogo médio, por cinco

minutos. Se precisar, tampe a frigideira para que

cozinhe mais rápido.

Vire as panquecas e deixe-as dourar por mais cinco

minutos. Sirva com o acompanhamento que preferir.

1.

2.

3.

4.



Mandioca
GALETES DE MANDIOCA

Ingredientes: 

500 g de mandioca
Azeite a gosto
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo:

 Preaqueça o forno a 200 ºC  e unte o fundo de uma

assadeira grande com um pouco de azeite.

Descasque e passe a mandioca pela parte grossa do

ralador. Embrulhe a mandioca ralada num pano de

prato limpo e dê uma leve torcida para secar.

Transfira a mandioca para uma tigela grande, regue

com ¼ de xícara (chá) de azeite e tempere com sal e

pimenta a gosto. Misture bem com as mãos para

envolver toda a mandioca ralada com o tempero.

Para formar as galetes: coloque 2 colheres (sopa) da

mandioca ralada na assadeira e achate levemente para

formar um disco de 6 cm de diâmetro – não deixe os

discos muito finos pois podem ressecar. 

1.

2.

3.

4.



Repita com o restante da mandioca, deixando espaço

entre cada uma até completar a assadeira.

5. Leve ao forno por cerca de 40 minutos até dourar – na

metade do tempo, vire os discos para assar por igual.

6. As galetes ficam douradas por fora, levemente macias

no centro e crocantes depois de esfriarem. Retire do

forno e deixe esfriar antes de servir ou armazenar.



Mandioquinha
BOBÓ DE CAMARÃO

Ingredientes: 

500 g camarão médio
300 g mandioquinha
1 cebola grande
1 colher de sopa coentro
3 colheres de sopa molho de tomate
a gosto Azeite
5 dentes alho
250 ml leite de coco
Pimentão amarelo (1 colher de sopa)
1 tomate
Sal e pimenta do reino a gosto
1/2 limão
1/2 cebola picada
1/2 cenoura ralada
2 dentes alho
1 xícara farinha de mandioca



Modo de preparo:

 Tempere os camarões com 1/2 limão, sal e pimenta do

reino, deixando marinar.

Cozinhe as mandioquinhas em água com sal e cascas

do camarão, até ficarem bem macias. Bata no

liquidificador com 2/3 do leite de coco. Reserve.

Bata no liquidificador a cebola, o restante do leite de

coco e o coentro. Reserve.

Numa panela com azeite bem quente, refogue os

camarões com o alho.

Adicione o creme verde, os pimentões e tomates bem

picadinhos, refogue e deixe ferver.

Em seguida adicione o creme de mandioquinha, mexa

sempre deixando levantar fervura. Adicione o sal e

pimenta do reino.

Sirva com arroz branco e farofa de cebola com cenoura

Para a farofa: refogue a cebola e o alho no azeite e na

manteiga até dourar bem. Acrescente a cenoura ralada

e a farinha em seguida. Mexa até a farinha começar a

dourar. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Nabo
NABO GRATINADO

Ingredientes: 

1/2 kg de nabo
250 ml de leite
1 e 1/2 colher de sopa de manteiga
1 e 1/2 colher de sopa de farinha de trigo
sal e pimenta do reino a gosto;
1 pitada de noz-moscada;
Queijo cottage picado a gosto.

Modo de preparo:

 Descasque os nabos, lave e corte em rodelas finas.

Coloque em camadas em uma assadeira untada e

reserve. 

Em uma panela derreta a manteiga, junte a farinha e

misture até dourar. Adicione leite, tempere com sal,

pimenta e noz moscada e misture até engrossar, mas

sem deixar empelotar. 

Retire esse creme do fogo e despeje sobre os nabos.

Coloque o cottage por cima e leve ao forno a 200 graus

para dourar. Sirva quente.

1.

2.

3.

4.



Pimentão
PIMENTÕES RECHEADOS

Ingredientes: 

1 pimentão amarelo grande
1 pimentão verde grande
1 pimentão vermelho grande
6 ovos
1 xícara (chá) de arroz
1 cenoura
2 xícaras (chá) de água
1 colher (sopa) de azeite ou óleo
½ cebola
1 louro
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

 Preaqueça o forno a 200 ºC. 

Descasque e pique fino a cebola. Lave, descasque e

corte a cenoura em cubinhos. Leve 2 xícaras (chá) de

água ao fogo baixo. 

1.

2.



 

3. Numa panela média, aqueça o azeite e refogue a

cebola por 2 minutos em fogo baixo, até murchar.

Tempere com uma pitada de sal e junte a cenoura e o

louro. Misture bem. 

4. Acrescente o arroz e misture bem para envolver todos

os grãos com o azeite - isso ajuda a deixar o arroz

soltinho depois de cozido. Regue o arroz com 2 xícaras

(chá) de água fervente, tempere com ½ colher (chá) de

sal, misture bem e aumente o fogo para médio. Não

mexa mais. Enquanto isso, prepare o pimentão. 

5. Lave, seque e corte os pimentões ao meio no sentido

do comprimento. Com uma faquinha de legumes, retire

as sementes e a película branca de cada metade, mas

mantenha o cabinho. Transfira para uma assadeira

grande e tempere com sal e pimenta-do-reino moída a

gosto. Leve ao forno preaquecido para pré-assar por 10

minutos, até amolecer. Retire do forno e reserve. 

6. Assim que a água do arroz atingir o mesmo nível que

os grãos, diminua o fogo e tampe parcialmente a panela.

Deixe cozinhar, até que o arroz absorva toda a água -

para verificar se a água secou, fure o arroz com um garfo

e afaste delicadamente alguns grãos do fundo da panela;

se ainda estiver molhado, deixe cozinhar mais um

pouquinho. 

 



 

7. Desligue o fogo e mantenha a panela tampada por 5

minutos para que os grãos terminem de cozinhar no

próprio vapor. Em seguida, solte os grãos com um garfo. 

8. Recheie os pimentões com o arroz e, com as costas

de uma colher, faça uma cavidade central. Quebre um

ovo numa tigela e, delicadamente, coloque na cavidade

de cada pimentão recheado. Tempere com sal e

pimenta-do-reino moída na hora a gosto. 

9. Volte os pimentões ao forno para terminar de assar

por cerca de 15 minutos, até o pimentão ficar macio e os

ovos cozinharem - se desejar os ovos com gema mole

deixe por apenas 10 minutos. Sirva a seguir.

 



Rabanete
SOPA DE RABANETE COM

MANDIOQUINHA

Ingredientes: 

1 rabanete ralado
1/2 cenoura ralada
1 folha de couve manteiga picada
1/2 mandioquinha ralada
1/2 colheres de sopa de ervas frescas
1/2 litro de caldo de legumes

Modo de preparo:

 Aqueça o caldo de legumes em uma panela e deixe

ferver. 

 Adicione os outros ingredientes e deixe cozinhar em

fogo baixo até amaciar. 

 Sirva!

1.

2.

3.


