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Bolo de Chocolate
Ingredientes
200g de farinha de trigo 
1 ½ xícara de açúcar
70g de chocolate em pó 
2 copos de iogurte natural
½ xícara de margarina 
2 ovos 
1 colher de chá de essência de baunilha
1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de Fazer
Bata o iogurte com os ovos, a margarina, o chocolate 
em pó no liquidificador. Em uma outra tigela, misture a 
farinha peneirada com o açúcar, o fermento e a baunilha. 
Adicione à esta tigela a mistura do liquidificador, e torne 
a mexer. Leve ao forno em 200 ºC, por cerca de 40 
minutos.
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Bolo de Chocolate Tia Diva
Ingredientes
3 ovos 
1 xícara de margarina
2  xícara de açúcar 
3 xícaras de farinha de trigo
2 colheres de sopa de fermento em pó  
1 xícara de chocolate em pó 
1 xícara de leite

Modo de Fazer
Bata as claras em neve e reserve. Bata o açúcar e a 
margarina até ficar um creme. Junte as gemas e continue 
batendo. Adicione peneirando a farinha e o fermento em 
pó. Junte leite, o chocolate em pó, e torne a mexer. Por 
fim, adicione as claras em neve lentamente. Leve ao forno 
em 180 ºC, por cerca de 40 minutos.

Recomendado!
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Bolo Mármore
Ingredientes
1 xícara de manteiga
1 xícara de açúcar
3 ovos
1 1/

3
 xícara de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó
4 colheres de sopa de leite
4 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de Fazer
Preaqueça o forno em temperatura média (180 ºC). Unte 
com manteiga e farinha uma fôrma de buraco no meio.
Numa batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter 
um creme claro e fofo. Junte os ovos, um a um, e continue 
batendo até o creme ficar homogêneo.
Retire a tigela da batedeira. Aos poucos, adicione a farinha 
de trigo e o fermento em pó, peneirados juntos. Misture 
bem, acrescentando, aos poucos, alternadamente, as 4 
colheres de leite.
Divida a massa ao meio e ponha em 2 tijelas. Junte o 
chocolate a uma das metades e misture bem. 
Espalhe a massa clara no fundo da fôrma e, por cima, 
distribua a massa com chocolate. Mergulhe um garfo no 
fundo da fôrma e traga para cima a massa branca. 
Vá trabalhando assim, até completar toda a volta.
Leve ao forno por cerna de 45 minutos. Retire, deixe esfriar 
por 5 minutos e desenforme.
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Bolo de Microondas
Ingredientes
6 ovos 
6 colheres de Nescau 
4  colheres de margarina 
1 pacote de sococo de 100g
1 colher fermento em pó 

Cobertura 
1 lata de creme de leite
4 colheres de Nescau 
2 colheres de margarina 
Chocolate granulado

Modo de Fazer
Bata tudo no liquidificador. Asse em forma untada e 
enfarinhada por 7 minutos no microondas.

Cobertura
Para a cobertura, misture bem todos os ingredientes, 
coloque por 3 minutos no micro ou no fogo, mexendo 
até levantar fervura. Coloque ainda quente sobre o bolo. 
Aplique chocolate granulado sobre a cobertura e leve 
para a geladeira.
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Especialidade

da Mônica

Bolo de Maçã
Ingredientes
3 xícaras de farinha de trigo 
2 xícaras de açúcar 
1 colher de chá de fermento em pó
1 colher de canela em pó
1 colher de chá de baunilha 
4 ovos 
3 macãs com casca cortadas em quadradinhos 
Uvas passas e nozes 
¾ de xícara de óleo 

Modo de Fazer
Descasque as maçãs e bata no liquidificador as cascas 
com o óleo e os ovos. Reserve. Misture a farinha, o 
açúcar, o fermento e a canela em pó. Corte as maçãs 
em cubinhos e misture, com uma colher, um pouco de 
farinha. Junte a mistura do liquidificador com os outros 
ingredientes já misturados e as maçãs cortadas com as 
uvas passas e as nozes.
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Bolo Formigueiro

Modo de Fazer
Bata as claras em neve e reserve. Bata o açúcar e a 
manteira até ficar um creme. Junte as gemas e continue 
batendo. Adicione peneirando a farinha e o fermento em 
pó, e acrescente o leite. Despeje o pacote de chocolate 
granulado e mexa lentamente. Por fim, adicione as claras 
em neve lentamente. Leve ao forno em 180 ºC, por cerca 
de 40 minutos.

Cobertura
Para a cobertura, leve ao fogo baixo o açúcar, a manteiga, 
o nercau e o leite. Deixe ferver até que a calda engrosse. 
Retire do fogo, mexa a calda vigorosamente com uma 
colher até esfriar e despeje sobre o bolo ainda quente.

Ingredientes
4 ovos 
2 colh. (sopa) de manteiga
2 copos de açúcar 
1 copo de leite 
3 copos de farinha de trigo 
1 cx de chocolate granulado 
1 colher de pó Royal 

Cobertura 
2 colh. (sopa) de manteiga 
3 colh. (sopa) de Nescau 
3 colh. (sopa) de leite
1 xícara de açúcar
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Bolo de Laranja Tia Diva
Ingredientes
6 ovos 
2 ½ xícaras de farinha de trigo  
2 xícaras de açúcar 
1 xícara de caldo de laranja 
1 colher (sopa) de fermento 

Modo de Fazer
Bata as claras em neve e reserve.
Bata as gemas com o açúcar bem batido, e coloque a 
farinha e o caldo de laranja, adicionando por último as 
claras em neve e o fermento.
Leve ao forno em 180 ºC, por cerca de 35 minutos.
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Aprovado

por Natasha

Bolo de Café

Modo de Fazer
Bata a manteiga com o açúcar e os ovos, até obter um 
creme. Dilua o café em uma colher de sopa de água quente 
e junte ao creme de manteiga e ovos.
Acrescente a farinha de trigo, o leite e o fermento em 
pó e bata até que a massa esteja homogênea. Coloque 
em fôrma de furo central média de 26cm de diâmetro 
untada e enfarinhada e leve para assar em forno médio alto 
(200ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos.

Cobertura
Leve ao fogo baixo o açúcar, a manteiga, o café e ½ xícara 
de chá de água. Deixe ferver até que a calda engrosse. 
Retire do fogo, mexa a calda vigorosamente com uma 
colher até esfriar e despeje sobre o bolo ainda quente.

Ingredientes
200g de manteiga
4 ovos
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de leite
3 colh. (sopa) de café solúvel
1 colher (sopa) de fermento

Cobertura
1 xícara de chá de açúcar
1 colher (sopa) de manteiga
3 colh. (sopa) de café solúvel
½ xícara de água
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Bolo de Cenoura

Modo de Fazer
No liquidificador, bata as cenouras, o óleo e os ovos. 
Em uma outra tigela, peneire a farinha e o fermento, e 
adicione o açúcar. Mexa bem e acresente a mistura do 
liquidificador. Leve ao forno em 180 ºC, por cerca de 35 
minutos.

Cobertura
Derreta o chocolate no microondas, por cerca de 30 
segundos. Adicione o creme de leite e misture bem. 
Cubra o bolo.

Preferido 

da Sabine 

e da Bettina

Ingredientes
3 cenouras médias
4 ovos
½ xícara de óleo
2 xícaras de farinha de trigo
1 colh. (sopa) de fermento
1 xícara de açúcar

Cobertura
100g de chocolate em barra
2 colheres de creme de leite 



15

Bolo de Limão I
Ingredientes
3 claras e 3 gemas
½ xícara de açúcar  
2 xícaras de farinha de trigo 
2 colheres de sopa de margarina
1 lata de creme de leite
1 colher de fermento em pó
2 colheres de sopa de raspa de limão

Modo de Fazer
Bata as claras em neve e reserve. Depois, bata o açúcar, as 
gemas e a margarina. Junte o creme de leite e a farinha de 
trigo, e bata. Acrecente as claras em neve e misture. Junte 
as raspas de limão e o fermento, mexendo delicadamente.
Leve ao forno em 180 ºC, por cerca de 35 minutos.
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Bolo de Limão II
Ingredientes
5 ovos 
1 ½ xícara de chá açúcar 
4 colheres de óleo 
1 pote de iogurte natural 
Raspa da casca de 1 limão
Suco de 1 limão 
2 ½ xícaras de farinha de trigo 
1 colher de fermento em pó 

Modo de Fazer
Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas com 
o açúcar até ficar fofo e esbranquiçado. Junte o óleo, 
o iogurte, as raspas, o suco, ½ xícara de água, e incorpore 
a farinha. Depois misture com fermento em pó e com 
as claras em neve. Leve ao forno em 180 ºC, por cerca 
de 35 minutos.
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Bolo Verde

Modo de Fazer
Primeiro bata no liquidificador os ovos, o iogurte e o 
óleo. Acrescente o pó de gelatina, a massa do bolo pronto 
e o fermento em pó. Bata até misturar bem.
Unta com manteiga e farinha de trigo uma forma de 24 
cm de diâmetro de buraco no centro. Despeje a massa na 
fôrma e leve para assar em forno preaquecido, a 160 ºC 
por 35 minutos.

Cobertura
Ferva o leite condensado com o suco de limão, mexendo 
bem, até engrossar. Despeje sobre o bolo ainda quente.

Ingredientes
4 ovos 
1 copo de iogurte natural 
1 copo de óleo
1 cx de gelatina de limão  
1 colher (sopa) de fermento
1 cx de bolo pronto de limão

Cobertura 
1 lata de leite condensado 
Suco de 3 limões 
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Bolo de Liquidificador
Ingredientes
3 ovos
1 xícara de açúcar 
1 xícara de chocolate em pó
180g de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
120ml de leite 
1 colher de suco de limão

Modo de Fazer
Bata tudo no liquidificador, e coloque para assar a 180 ºC 
por 35 minutos.
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Bolo de Milho Verde I
Ingredientes
5 espigas de milho maduro 
2 colheres de sopa de manteiga
1 pitada de sal
5 colheres de açúcar
½ copo de leite 

Modo de Fazer
Bata tudo no liquidificador e coloque em uma fôrma de 
pudim untada com manteiga. Asse em forno médio.



20

Bolo de Milho Verde II
Ingredientes
1 lata de leite condensado
3 ovos
3 colheres de margarina 
1 pacote de 100g de coco ralado
1 lata de milho verde
1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de Fazer
Bata no liquidificador todos os ingredientes exceto o 
fermento, até ficar uma massa homogênea. Após atingir 
este ponto, acrescente o fermento em pó e mexa. 
Coloque para assar em uma fôrma untada com margarina 
e farinha de trigo em forno médio por aproximadamente 
40 minutos. Teste o ponto do bolo com uma faca ou um 
palito, desenforme e sirva. 
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Torta de Banana
Ingredientes
4 ovos 
170g farinha de trigo   
175g de açúcar 
150g de margarina 
1 colher de sobremesa de fermento em pó  
Bananas

Modo de Fazer
Bata as claras em neve firmemente com 1 colher de 
açúcar, e reserve. Bata as gemas com o resto do açúcar 
por 15 minutos, junte a margarina e mexa. Junte a farinha 
de trigo, o fermento, e bata. Junte as claras em neve que 
estavam reservadas e mexa devagar. Coloque numa forma 
untada. Coloque sobre a massa pedaços de banana e asse 
em fogo alto.
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Torta de Ameixa
Ingredientes
4 ovos 
170g farinha de trigo   
175g de açúcar 
150g de margarina 
1 colher de sobremesa de fermento em pó  
Ameixas vermelhas

Modo de Fazer
Bata as claras em neve firmemente com 1 colher de 
açúcar, e reserve. Bata as gemas com o resto do açúcar 
por 15 minutos, junte a margarina e mexa. Junte a farinha 
de trigo, o fermento, e bata. Junte as claras em neve que 
estavam reservadas e mexa devagar. Coloque numa forma 
untada. Coloque sobre a massa pedaços de ameixas e asse 
em fogo alto.

Preferido

do Olaf
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Torta de banana e soja
Ingredientes
12 bananas maduras nanicas 
1 ½ xícara de chá de farinha de trigo 
1 ½ xícara de chá de farinha de soja 
1 xícara de chá de açúcar 
4 ovos inteiros 
1 colher de fermento em pó 
150g de margarina 
Canela em pó, e açúcar para polvilhar

Modo de Fazer
Misture o açúcar, as farinhas, o fermento, e peneire. 
Acrescente a margarina e prepare  farofa, misturando com 
as mãos. Unte uma fôrma com margarina e farinha de 
trigo. Coloque metade da farofa e cubra com as bananas 
cortadas em três partes no sentido do comprimento. 
Cubra com restante da farofa, sem apertar. Bata os ovos 
ligeiramente, coloque sobre a última camada, e polvilhe 
com canela e açúcar. Leve ao forno na temperatura de 
250 ºC.  
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Bolo Tijolinho
Ingredientes
1 pacote de bolacha Maria 
200g de manteiga 
3 a 4 ovos 
1 xícara bem cheia de chocolate do padre 
500g de glaçúcar 

Modo de Fazer
Numa panela, coloque a manteiga só para derreter. Tire 
do fogo, coloque o glaçúcar,  o chocolate e os ovos. Os 
ovos devem ser colocados um a um, e ir batendo até 
dar o ponto. Coloque as bolachas intercaladas como se 
fosse um tijolinho de construção em um fôrma funda e 
reantgular, forrada com papel manteiga. Siga colocando 
uma camada de creme e a seguinte de bolachas, até o 
fim. Por último, coloque o resto do creme. Para enfeitar, 
acrescente confeito colorido em cima do bolo. Leve ao 
freezer por 2 horas, e desenforme. 

Um clássico!
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Bolo de Ricota
Ingredientes
500g de ricota 
1 lata de leite condensado 
3 ovos para clara em neve 
5 colheres de sopa de maisena 
1 xícara de uva passa 

Modo de Fazer
Bata no liquidificador a ricota, as gemas, o leite 
condensado e a maisena. Depois adicione as uvas passas 
e as claras em neve. Coloque no forno à 180 ºC.

Especialidade

da Dulce
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Bolo Gelado de Coco
Ingredientes
4 ovos 
250g de margarina 
1 xícara de chá de açúcar 
1 ½ colher de sopa de fermento em pó
1 vidro de leite de coco 
1 vidro de leite comum

Modo de Fazer
Bata as gemas com margarina, depois adicione o açúcar e 
o resto dos ingredientes, por último as claras em neve e o 
fermento. Depois de cozido, ainda quente, faça uma calda 
com 1 copo leite de coco com açúcar. 
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Bolo Embrulhado
Ingredientes
5 gemas e 5 claras
2 xícaras de chá de açúcar
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó 
1 xícara de chá de suco de laranja
1 lata de leite condensado 
1 vidro de leite de coco 
1 pacote coco ralado de 100g

Modo de Fazer
Coloque na batedeira as gemas e o açúcar até formar um 
creme, se precisar adicione um pouco do suco de laranja. 
Junte a farinha, o resto do suco de laranja, o fermento e 
as claras em neve.
Coloque em uma forma untada e leve ao forno alto, 
depois médio, por cerca de 15 minutos. Deixe esfriar. 
À parte, misture o leite condensado e o leite de coco. 
Corte o bolo em  quadrados e passe os pedaços nesse 
creme e no coco ralado. Embrulhe os pedaços em papel 
alumínio e leve à geladeira.
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Zuckerkuchen
Ingredientes
75g de manteiga 
75g de açúcar 
1 ovo 
250g de farinha de trigo 
2 colheres de sobremesa de fermento 
125ml de leite 

Modo de Fazer
Misture todos os ingredientes. Para modelar a massa na 
fôrma, molhe uma colher na água e a espalhe. Corte 100g 
de pedaços de manteiga, coloque por cima da massa e 
depois peneire açúcar. Leve ao forno a 250 ºC.

Receita da 

Tante Crista
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Bolo de Natal
Ingredientes
3 copos grandes de farinha de trigo 
2 copos de açúcar 
1 copo de fruta cristalizada 
1 copo de uva passas 
1 copo de nozes picadas 
4 ovos 
1 copo de suco de laranja 
½ copo de suco de limão 
1 colher de sobremesa de vanille açúcar 
1 cálice de rum 
200g de margarina 
1 pitada de sal 
3 colheres de chá de fermento em pó 
Raspa de 1 limão 
Raspa de 1 laranja 
¾ de açúcar queimado 
Tempero a gosto

Modo de Fazer
Bata a manteiga, o açúcar e o rum até ficar uma espuma.  
Adicione 1 ovo de cada vez. Tire da batedeira, e coloque 
os sucos, as raspas, a pitada de sal, a baunilha, e mexa com 
colher. Junte o fermento peneirado. Acrescente as uvas 
passas, as frutas e nozes, e polvilhe a farinha. Mexa tudo. 
Queime o açúcar, coloque em cima da massa, e mexa bem. 
Coloque no forno em 300 ºC por 30 minutos, depois em 
200 ºC por mais 30 minutos.
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Bolinho de Chuva
Ingredientes
2 ovos 
½ xícara de açúcar 
1 copo de farinha de trigo
½ copo de leite
1 colher de sopa de fermento em pó 
1 pitada de sal 
Canela e açúcar para polvilhar

Modo de Fazer
Misture tudo, se necessário, acrescente mais leite e 
farinha para dar o ponto. Coloque a massa em colheiradas 
no óleo quente. Polvilhe canela e açúcar para servir.
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Brownies Mesclados
Ingredientes
375g de chocolate branco
50g de manteiga sem sal
250g de chocolate simples
3 ovos
150g de açúcar
175g de farinha de trigo com fermento
1 colher de essência de amêndoas
150g de nozes picadas 

Modo de Fazer
Unte e forre com papel-manteiga uma fôrma retangular 
rasa de 28x20cm.
Pique 125g de chocolate branco e coloque em uma forma 
refratária junto com manteiga. Ponha a tigela sobre uma 
panela com água fervente até que o chocolate tenha 
derretido. Mexa ligeiramente.
Pique o restante do chocolate branco e do chocolate 
escuro simples.
Bata os ovos e o açúcar juntos em uma tigela grande até 
que estejam espumosos. Adicione a mistura de chocolate 
derretido e manteiga. Peneire a farinha dentro da tigela e 
mexa bem. Adicione a essência de amêndoas, as nozes e os 
chocolates escuro e branco picados.
Coloque a mistura do brownie na fôrma já preparada e asse 
no forno pré-aquecido a 190 ºC, por 35 minutos, até que 
esteja firme. Deixe esfriar na fôrma.

Aprovado por

Sabine
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Mousse de Uva
Ingredientes
6 claras
6 colheres de sopa de açúcar
500ml de suco de uva
1 pacote de gelatina vermelha sem sabor
1 lata de creme de leite sem soro
Açúcar
Maizena

Modo de Fazer
Bata 6 claras com as 6 colheres de açúcar até o ponto 
de suspiro. Junte ½ xícara de suco de uva. Misture 
delicadamente. Separadamente, dissolva a gelatina 
vermelha em mais ½ xícara de suco de uva em banho 
maria. Junte ao suspiro mais a lata de creme de leite.
Para a calda, leve ao fogo o restante do suco de uva, com 
açúcar a gosto e maizena para engrossar.
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Mousse de Chocolate
Ingredientes
200g de chocolate meio amargo
3 ovos 
1 lata de creme de leite sem soro

Modo de Fazer
Derreta o chocolate em banho maria. Depois de frio, bata 
as gemas com o  chocolate derretido. Junte o creme de 
leite, bata mais um pouco, e por último adicione as claras 
em neve.
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Sobremesa de Abacaxi
Ingredientes
1 abacaxi picado 
1 gelatina de abacaxi 
1 lata de creme de leite
½ copo de água 
3 colheres de sopa de açúcar 

Modo de Fazer
Ferva o abacaxi com a água e o açúcar até ficar molinho. 
Desligue e acrescente a gelatina. Mexa até dissolver. 
Depois de deixar esfriar, coloque o creme de leite, mexa 
bem e leve para gelar.
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Torta de Abacaxi
Massa
1 receita de Pão-de-ló
4 claras  
2 xícaras de farinha de trigo 
1 xícara de leite morno 
1 colher de sopa de pó Royal 

Recheio
1 abacaxi grande
1 copo de açúcar
1 xícara de água

Creme
3 latas de leite
1 lata de leite condensado
2 gemas
3 colheres de maisena cheias

Cobertura 
2 claras
6 colheres de açúcar
1 cx de creme de leite s/ soro
Coco ralado

Modo de Fazer

Massa
Bata o açúcar com as gemas, adicione a farinha de trigo e 
as claras em neve, e por último, o pó Royal e o leite morno. 
Asse em fôrma grande.
Recheio
Pique o abacaxi em pedaços bem miúdos e leve ao fogo 
com o açúcar e a água. Deixe ferver um pouco. Depois 
coloque sobre o bolo e quente e furado.
Creme
Leve tudo ao fogo e deixe engrossar. Coloque sobre a torta.
Cobertura 
Bater as claras em neve, adicionar o açúcar e o creme de 
leite. Despeje em cima do creme e cubra com coco ralado.
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Pudim de Maria Mole
Ingredientes
1 caixa de Maria Mole 
1 xícara de água fervente 
1 pacote de gelatina sem sabor
1 lata leite condensado   
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco 

Modo de Fazer
Bata no liquidificador primeiro a Maria Mole e a água 
fervente por 10 minutos. Depois, adicione o resto dos 
ingredientes e torne a bater. 
Leve à geladeira.
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Pudim de pão caramelado
Caramelo
1 xícara de açúcar 
3 colheres de sopa de água 

Pudim
½ litro de leite 
3 ovos 
1 ¼ de xícara de açúcar 
¼ de xícara de uvas passas
1 dose de rum 
4 pães amanhecidos 

Modo de Fazer
Coloque as uvas passas para reidratarem no rum. 
Prepare o caramelo misturando o açúcar e a água. Coloque 
em uma fôrma de bolo com buraco no meio e leve ao 
fogo até obter um tom dourado, girando bem a forma 
para caramelizá-la por inteiro, tomando cuidado para não 
queimar o caramelo. Reserve.
Bata em um liquidificador os ovos, o leite e o açúcar da 
massa. Corte os pães em fatias de 1 cm e forre o fundo 
da fôrma caramelizada com algumas fatias. Regue com 
um pouco da mistura de leite e salpique com alguma uvas 
passas. Repita a operação até acabarem os ingredientes. 
Deixe descansar por 1 hora para que o pão absorva o 
líquido. Cubra com papel alumínio e asse em forno médio 
por 45 minutos. Retire o papel e asse por 15 minutos. 
Deixe esfriar levemente para retirar da fôrma. Leve à 
geladeira por 4 horas antes de servir.
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Pudim de Milho Verde
Ingredientes
3 espigas de milho verde debulhadas 
2 ovos 
1 xícara de chá de leite 
1 xícara de açúcar 
2 colheres de sopa de manteiga

Modo de Fazer
Bata todos os ingredientes no liquidificador e cozinhe a 
mistura em Banho Maria.
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Gelatina Colorida
Ingredientes
1 envelope de gelatina sem sabor 
5 colheres de água 
½ lata de leite condensado 
1 lata de creme de leite
5 sabores de gelatina diferentes

Modo de Fazer
Misture a gelatina sem sabor com a água e coloque por 
30 segundos  no microondas. Bata a mistura anterior com 
o leite moça e o creme de leite no liquidificador.
Faça os 5 sabores de gelatina restantes, cada um num 
recipiente diferente. Deixe gelar. Depois, corte-os em 
quadradinhos, junte-os, despeje o creme feito por cima, e 
leve à geladeira.
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Pão-de-ló da Marli 
Ingredientes
4 ovos 
8 colheres de sopa de água 
2 xícaras de açúcar 
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de pó Royal

Cobertura 
1 vidro de leite de coco
1 vidro de leite comum 
½ xícara de açúcar
Coco ralado à gosto

Modo de Fazer
Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas com a água 
até espumar, depois junte o açúcar. Batendo sem parar, 
junte a farinha e o pó Royal. Por último, acrescente as claras 
em neve.

Cobertura
Para a cobertura, misture tudo e coloque em cima do bolo 
ainda quente. Acrescente coco ralado à gosto.
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Docinho de abacaxi, coco 
e soja
Ingredientes
4 xícaras de soja hidratada 
1 xícara de margarina 
1 xícara de abacaxi picado 
1 ½ xícara de açúcar 
1 vidro de leite de coco 
1 pacote de coco ralado 
2 colheres de farinha de trigo

Modo de Fazer
Leve ao fogo a soja, a manteiga, o açúcar, o abacaxi, e o 
leite de coco, até ferver. Junte a farinha e mexa até formar 
o doce, por mais ou menos 7 minutos. Junte então o coco 
ralado na panela, dando o ponto do doce até ele soltar do 
fundo da panela. Rende 250 unidades de docinhos.
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Massa para Torta Salgada
Torta de Liquidificador
Torta de Cebola
Sanduíche
Kibe da Tia Dirce
Pão de Mandioquinha
Pão de Trança
Sequilho da Benedita
Salada Russa
Sopa de Cebola
Sopa de Abóbora
Sopa de Beterraba

Carne Louca
Kartoffelpuffer
Klösse
Repolho Roxo
Eisbein
Strogonoff
Nhoque
Creme de Milho Verde
Suflê de Queijo
Panqueca Simples
Panqueca de Cenoura
Bolinho de Mandioca e Soja

Salgados
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Massa para Torta Salgada
Ingredientes
175g de margarina gelada 
250g de farinha de trigo
6 colheres de sopa de água gelada 
1 pitada de sal 

Modo de Fazer
Misture a margarina e a farinha com um garfo, depois 
junte o resto.

Receita 

da Oma
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Torta de Liquidificador
Ingredientes
1 xícara de óleo 
2 xícaras de farinha de trigo 
3 ovos 
2 xícaras de leite 
½ xícara de queijo ralado 
1 colher de café de sal 
1 colher de sopa de fermento

Modo de Fazer
Bata tudo no liquidificador, menos o fermento, que é 
adicionado por último.
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Torta de Cebola

Modo de Fazer
Para a massa, misture a manteiga e a farinha com um 
garfo, depois junte o resto. 

Recheio 
Refogue a cebola e a manteiga até murxar. Adicione os 
ovos batidos ligeiramente e o creme de leite. Mexa bem, 
despeje na massa e coloque para assar.

Ingredientes
175g de margarina 
250g de farinha de trigo
6 colheres de água gelada 
1 pitada de sal 

Recheio
1kg de cebola 
2 ovos
1 caixa de creme de leite 
2 colheres (sopa) manteiga
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Bolinho de mandioca e soja
Ingredientes
2 xícaras de chá de soja cozida e amassada ou triturada  
2 xícaras de mandioca cozida e amassada  
1 xícara de chá de farinha de trigo  
1 ovo grande 
1 colher de sopa de fermento em pó 
3 colheres de sopa de queijo ralado 
Cebola ralada 
½ xícara de cheiro verde, sal e pimenta 

Modo de Fazer
Misture todos os ingredientes para fazer os bolinhos e 
frite-os em óleo quente.
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Sanduíche
Ingredientes
½ xícara de leite 
1 lata de creme de leite sem soro 
400g de requeijão cremoso 
Mussarela e Presunto picados
Sal, pimenta e noz moscada a gosto
Pão de forma

Modo de Fazer
Misture o creme de leite com o leite e umedeça os pães 
de forma. Coloque-os em uma fôrma refratária, fazendo 
uma camada de presunto picado, uma de requeijão, uma 
de mussarela, e outra de requeijão. Adicione os temperos 
e cubra com uma última camada de pão.
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Kibe Tia Dirce
Ingredientes
3 copos de água fervente 
2 caldos knorr de carne 
½ kg de trigo 
1 cebola 
6 dentes de alho 
1 xícara de hortelã 
½ kg de carne moída 
1 colher de pimenta síria 
1 colher de cravo moído 
 
Modo de Fazer
Coloque todos os ingredientes no processador, bata bem, 
forme bolinhas e frite.
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Pão de mandioquinha
Ingredientes
2 colheres de sopa de açúcar 
3 tabletes de fermento para pão 45g 
200ml de leite morno 
½ kg de mandioquinhas cozidas e espremidas 
3 ovos inteiros
100g de margarina 
1 colher de sobremesa de sal 
 
Modo de Fazer
Misture todos os ingredientes e deixe a massa crescer num 
recipiente. 
Depois, faça bolinhas e coloque na assadeira para crescer 
mais um pouco. Coloque uma bolinha no copo até subir. 
Pincele os pãezinhos com gema e óleo misturado. Asse em 
forno médio por 30 mintos. 
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Pão de trança
Ingredientes
4 ovos 
1 lata de leite condensado 
2 medidas (da lata de leite condensado) de leite 
2 tabletes de fermento 
2 colheres de sopa de margarina 
1kg de farinha de trigo 

Modo de Fazer
Bata tudo liquidificador, e misture depois com a farinha, 
amassando até dar ponto. Divida em três partes, para 
fazer as tranças. Depois de trançado, pincele com gema. 
Deixar descasar na fôrma para crescer bem. Asse em 
forno de 180 ºC por cerca de 30 minutos.

Especialidade

da Dulce
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Sequilho da Benedita
Ingredientes
1 caixa de maisena ou polvilho doce 
200g de manteiga 
4 ovos
1 lata de leite condensado 

Modo de Fazer
Sove bem todos os ingredientes e enrole como nhoque. 
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Salada Russa
Ingredientes
1kg de sardinhas em filé 
1 copo de vinagre 
3 beterrabas
5 batatas
3 ovos
1 cebola grande
1 pepino japonês grande
Pimenta do reino e maionese

Modo de Fazer
Uma semana antes: Repouse as sardinhas em água.
Um dia antes: Cozinhe e corte em quadradinhos as 
beterrabas, as batatas e os ovos (reserve-os na geladeira).
No dia: Tire os files da água e seque-os no papel. Corte 
em quadradinhos o pepino e uma cebola grande, tempere 
com pimenta do reino, coloque de 3 a 4 colheres de sopa 
de maionese, adicione o vinagre e mexa tudo. Junte as 
beterrabas, as batatas e por último, os ovos. 
Junte as sardinhas cortadas em pedaços e misture 
delicadamente tudo.
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Sopa de Cebola
Ingredientes
300ml de caldo de galinha
200g de cebola
30ml de vinho branco
20g de queijo parmesão
2 fatias de pão de forma
Sal a gosto 
Pimenta preta moída a gosto 
Azeite para refogar 

Modo de Fazer
Em uma panela, aqueça o azeite e doure as cebolas. 
Faça isso em fogo baixo para que fiquem bem douradas, 
mas sem queimar. Quando as cebolas estiverem bem 
douradas, acrescente o  vinho branco. Deixe o líquido 
reduzir. Adicione caldo de galinha e deixe cozinhar até 
que a cebola fique bem  macia. 
Tempere com sal e pimenta preta, a gosto. Tome cuidado 
com o sal, pois o queijo que será acrescentado em seguida 
já é salgado. Decore com os croutons e cubra com queijo 
ralado. 
Deixe gratinar e sirva em seguida. 

Obs:  Para os croutons (torradas)
Corte as fatias de pão de  forma em cubos. Numa 
frigideira com azeite, doure os cubo de pão. Ou se 
preferir, coloque numa assadeira, regue com azeite e deixe 
dourar no forno médio. Guarneça a sopa de cebola.
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Sopa de Abóbora
Ingredientes
300ml de caldo de galinha 
50g de cebola 
30ml de vinho branco 
250g de abóbora 
3 ramos de cebolinha verde 
½ bulbo de erva doce
Sal a gosto 
Pimenta do reino a gosto 
40g de manteiga 

Modo de Fazer
Em uma panela, derreta 1/

3
 da  manteiga e em seguida 

doure levemente as cebola picadas, sem deixar a 
manteiga queimar. Acrescente o vinho branco, deixe 
reduzir. Adicione a abóbora em cubos. Deixe refogar por 
instantes. Adicione um pouco de sal. Vá adicionando 
o caldo de galinha aos pouco conforme a necessidade, 
pois a abóbora solta bastante líquido. Quando a abóbora 
estiver cozida e já desmanchando, retire do fogo e bata 
no liquidificador até virar um purê, e reserve. Em uma 
frigideira, adicione o restante da manteiga e a erva 
doce em tiras, somente para uma leve refogada. Volte 
o purê de abóbora para reduzir um pouco de líquido se 
necessário. Acerte os temperos: sal e pimenta do reino. 
Guarneça com cebolinha verde picada e a erva doce em 
tiras. Sirva quente. 
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Sopa de Beterraba
Ingredientes
70g de coxão mole 
300ml de caldo de carne 
50g de cebola 
50g de cenoura 
20ml de vinho branco 
50g de salsão
50g de batata 
200g de beterraba
Sal a gosto 
Pimenta preta moída a gosto 
1 colher de sopa de creme de leite
½ limão 
Azeite extra virgem para saltear 

Modo de Fazer
Aqueça uma panela com o azeite e doure a carne em 
cubos. Quando estiverem dourados, acrescente o vinho e 
deixe reduzir. Doure a cebola. Cubra a carne com o caldo 
de carne e acrescente a beterraba. Com alguns minutos 
de cozimento, acrescente a batata. Logo após, adicione a 
cenoura e o salsão. Quando os legumes e a carne estiverem 
cozidos e macios, acerte os temperos: acrescente o sal, a 
pimenta preta moída e o de suco de limão (cuidado para 
não adicionar muito ácido). Na hora de servir, guarneça 
com uma colher de sopa de creme de leite.
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Carne Louca
Ingredientes
1kg de lagarto 
½kg de cebola 
½kg de tomate 
1 tablete de caldo knorr
1 copo de óleo 
1 copo de vinagre 

Modo de Fazer
Coloque o lagarto na panela com um pouco de óleo e 
deixe dourar um pouco. Adicione o resto do óleo e o 
vinagre, e tampe a panela de pressão. Deixe cozinhar por 
15 minutos, em fogo baixo, abra a panela e vire o lagarto. 
Deixe por mais 15 minutos e torne a viá-lo. Depois, 
verefique se já está cozido e se sim, retire da panela e 
coloque na geladeira.

No caldo que sobrou da carne, coloque os tomates, a 
cebola e o caldo knorr para fazer o molho. Cozinhe até a 
cebola e o tomate ficarem bem macios.
Retire a carne da geladeira, corte em fatias bem finas e 
adicione o molho. Mantenha na geladeira.
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Kartoffelpuffer
Ingredientes
2 ovos
1 cebola grande
3 cenouras
6 batatas
3 colheres de sopa de farinha de trigo
Sal e pimenta à gosto 

Modo de Fazer
Bata forte os ovos, a cebola e as cenouras no 
liquidificador. Diminua a velocidade para média e adiciona 
as batatas, uma de cada vez. Depois, despeje numa tigela 
e misture a farinha o sal e a pimenta. Com uma colher, 
coloque na frigideira e frite no óleo bem quente.
Dica: Purê de maçã para acompanhar.
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Klösse
Ingredientes
1kg de batata 
1 pacote de fécula de batata 
1 gema 
 
Modo de Fazer
Cozinhe as batatas sem casca. Amasse-as ainda quente. 
Misture com o resto dos ingredientes. A massa precisa 
estar no ponto de desgrudar da mão, portanto, se 
necessário, coloque mais um pouco de fécula.
Faça bolas grandes e coloque na água salgada e fervente 
por 5 minutos.

Dica: Essa receita fica bem acompanhada com repolho 
roxo, aspargo e carne assada.
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Repolho Roxo
Ingredientes
1 repolho roxo médio 
2 colheres de manteiga
1 colher de sal
1 xícara de chá de açúcar
1 copo de água
1 xícara de vinagre
1 maçã
3 dentes de cravo

Modo de Fazer
Corte o repolho bem fino e refogue com um pouco de 
manteiga, sal, e açúcar. Adicione o copo de água e uma 
xícara de vinagre para cozinhar. Se necessário, adicione 
mais água. Acrescente o cravo. Depois de cozido, 
acrescente a maçã bem picada. Deixe mais um pouco 
no fogo. 
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Eisbein
Ingredientes
1 repolho azedo 
½ kg de salsichão 
½ kg de salsicha branca 
1 joelho de porco defumado

Modo de Fazer
Lave o repolho para retirar um pouco o azedo. Cozinhe o 
joelho numa panela de pressão até fcar macio. Adicione o 
repolho e as salsichas (com cuidado para não estourá-las)

Dica: Acompanha batatas cozidas.
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Strogonoff
Ingredientes
½ kg de filé mingnon ou de frango em cubo ou de soja
2 colheres de sopa de margarina 
1 cebola ralada 
Sal e pimenta-do-reino a gosto  
1 vidro de cogumelos 
3 colheres de sopa de mostarda 
1 xícara de catchup  
1 lata de creme de leite 
Farinha de trigo para engrossar
 
Modo de Fazer
Numa panela funda, ou de pressão, frite a cebola na 
margarina e deixe ficar transparente. Tempere com sal 
e pimenta. Frite a carne até dourar e cubra com água. 
Junte o catchup, a mostarda, os cogumelos, e deixe ferver. 
Cozinhe tudo até a carne ficar macia. Engrosse com 
farinha de trigo, desligue o fogo, e junte por fim o creme 
de leite.

Receita 

da Mônica
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Nhoque
Ingredientes
800g de batatas cozidas
8 colheres de farinha de trigo 
1 ovo 

Modo de Fazer
Misture numa tigela todos os ingredientes para fazer a 
massa. Enrole como cordões finos e depois corte em 
pequenos pedaços.
Numa panela, coloque água para ferver. Após ferver, 
coloque os nhoques para cozinhar. Quando ele subir, 
estará pronto. Retire-os da água fervente e mergulhe-os 
por um instante na água fria.  Para servir, acrescente um 
molho a gosto.
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Creme de Milho Verde
Ingredientes
1 peito de frango médio
1 ½ litro de água
1 caldo knorr de galinha ou uma colher de sopa de sal
1 lata de milho verde sem soro
1 ½ colher de sopa de farinha de trigo
1 caixa de creme de leite

Modo de Fazer
Cozinhe o frango com a água e o caldo knorr (ou sal) 
por cerca de 20 minutos na panela de pressão. Retire o 
frango, desfie, e separe numa travessa. Com o caldo que 
o frango foi cozido, adicione o milho verde, a farinha 
de trigo e o creme de leite, batendo tudo bem no 
liquidificador. Coloque o molho numa panela e cozinhe 
até engrossar. Despeje o molho lentamente em cima do 
frango desfiado na travessa. Decore com milho verde por 
cima e sirva com arroz branco.
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Suflê de Queijo
Ingredientes
4 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de queijo prato ralado fino
3 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada
1 xícara de leite quente
Sal e pimenta-do-reino a gosto
4 gemas
4 claras

Modo de Fazer
Preaqueça o forno em temperatura alta (220 ºC). Unte 
uma fôrma alta com manteiga e queijo ralado polvilhado 
para cobrir o fundo e os lados.
Numa panela, ponha a manteiga restante e leve ao forno 
médio para derreter. Quando a manteiga espumar, junte a 
farinha de trigo e mexa por 2 minutos, sem deixar dourar. 
Retire a panela do fogo e junte o leite quente. Bata com 
um garfo até misturar bem. Tempere com sal e pimenta 
e leve ao fogo brando, mexendo sempre, até engrossar e 
ferver. Deixe o molho ferver por 3 minutos, retire a panela 
do fogo e junte as gemas, uma a uma, batendo após cada 
adição até a mistura ficar bem homogênea. Reserve.
Numa tigela grande, bata as claras até o ponto de neve 
firme. Junte uma colher bem cheia de claras ao molho de 
gemas. Acrescente 1 colher de sopa do queijo ralado e 
misture delicadamente. Com uma espátula, vá juntando as 
claras à mistura, mexendo delicadamente em movimen-
tos de baixo para cima. Ponha o creme obtido na fôrma 
untada e polvilhe queijo ralado por cima. Deixe assar por 
cerica de meia hora, em forno de 180 ºC.
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Panqueca simples
Ingredientes
1 ovo 
1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de leite 
2 colheres de sopa de óleo 

Modo de Fazer
Bata tudo no liquidificador.
Recheie a gosto.
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Panqueca de cenoura
Ingredientes
1 cenoura
1 ovo 
1 xícara de farinha de trigo 
1 xícara de leite 
2 colheres de sopa de óleo 

Modo de Fazer
Bata tudo no liquidificador.
Recheie a gosto.

Dica: Pode-se também substituir a cenoura por 1 lata de 
milho verde.




