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Apresentação

Saborear um café da tarde com a família e os amigos em volta de uma mesa 
farta, quando trocamos dedos de prosa, é um dos prazeres da vida.

A ideia de elaborar este livro de receitas surgiu nos encontros dos Progra-
mas de Relacionamento com a Comunidade (Educação Ambiental, Apoio 
e Reinserção Social e Comunicação Social) da Serra do Facão Energia com 
os moradores das áreas rurais de Fazenda Pires e Paulista, em Catalão; Ran-
charia e Pirapitinga, em Campo Alegre de Goiás, e Varão, em Davinópolis.

O “Café da Tarde” resgata as diferentes técnicas culinárias e os segredos 
dos temperos usados nos quitutes servidos aos visitantes pelos moradores 
que gentilmente cederam suas receitas.
Bom apetite!

Luiz Albuquerque
Diretor-Presidente da Serra do Facão Energia
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Com a palavra

Lindalva das Graças Oliveira
moradora da comunidade de Paulista

    Paulista é uma comunidade rural localizada a 110 quilômetros de Catalão. 
Vivem nessa comunidade 32 famílias, moradores nascidos e criados na 
região.

As fazendas são muito distantes umas das outras, mas, graças aos trabalhos 
do Programa de Relacionamento com a Comunidade da SEFAC, estamos 
conseguindo nos reunir novamente para realizar atividades que trazem 
melhorias para a nossa comunidade, além de fortalecer nossos vínculos. 
Temos também uma associação que nos representa e busca recursos para 
melhorar a vida de todos. 
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Lourdes Neiva da Silva Mesquita 
moradora da comunidade de Fazenda Pires

    A comunidade de Fazenda Pires é relativamente pequena, porém bastan-
te acolhedora. Eu praticamente a adotei e moro aqui desde que me casei, 
constituindo a minha família na região. 

A maioria dos moradores nasceu na região, porém existem famílias que mi-
graram para cá e outras que estão retornando, pessoas que moram na zona 
urbana e que estão construindo chácaras para descanso.

Graças a Deus, vivemos em paz em nossa comunidade. Temos tido o apoio 
da SEFAC através do Programa de Relacionamento com a Comunidade que 
nos traz informações e treinamentos para capacitação de todos os mora-
dores interessados.
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Alcides José da Silva
agricultor e morador da comunidade de Rancharia

  Rancharia é uma comunidade rural do município de Campo Alegre de 
Goiás com aproximadamente 120 anos de história. O povoamento foi ini-
ciado por duas famílias: os Felipe da Silva, ribeirinhos, e, posteriormente, 
os Pereira da Silva. A comunidade teve seu auge populacional na década 
de 1970, quando contava com mais de 100 famílias e cerca de 600 pessoas. 
Com o êxodo de moradores do campo para a cidade, restaram 26 famílias. 

O Programa de Relacionamento com a Comunidade sempre nos apoiou. 
Nos ajudou na criação da Associação de Moradores e no processo para a 
edificação do Centro Comunitário – resultado da parceria entre a SEFAC, 
o Instituo Alcoa e a prefeitura – onde acontecem as reuniões da comuni-
dade, tanto para cursos quanto para divertimento. A associação vem se 
tornando referência para toda a região, trazendo significativos benefícios 
sociais, econômicos e ambientais para todas as famílias.
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Maria da Glória Ferreira
escritora e moradora da comunidade de Varão

  A comunidade de Varão fica a 20 quilômetros da cidade de Davinópolis. 
Cerca de 30 famílias residem na comunidade e entre todas elas há algum 
grau de parentesco.  

Em Varão, reunir-se na terceira quinta-feira de cada mês para as rezas é 
uma tradição, como também realizar todos os anos, no mês de junho, a 
festa de roça que dura cinco dias. A festa é uma referência na cidade e nos 
municípios próximos.

O Programa de Relacionamento com a Comunidade da SEFAC tem con-
tribuído para que possamos aprimorar nossos conhecimentos.

Tudo aqui é mais bonito, 
Ar livre, a respiração.

Frango caipira rosado,
Biscoito assado em fornão.

Frutas frescas à vontade,
Repletas de liberdade,

Não tem pensamento em vão!

(Trecho do poema “Retrato do Sertão”, de Maria da Glória)
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T a b e l a  d e  e q u i v a l ê n c i a  d e  m e d i d a s

1 xícara de chá – 240 ml
1 copo de requeijão – 250 ml
1 copo americano – 200 ml
1 litro – 1.000 ml (4 copos de requeijão)
1 cálice – 3 colheres de sopa
1 colher de sopa – 15 ml
1 colher de chá – 5 ml
1 lata de leite condensado – 395 g
1 lata de creme de leite – 300 g
1 caixinha de creme de leite – 200 g
1 vidro de leite de coco – 200 ml

Açúcar
1 xícara – 160 g
1 colher de sopa – 10 g
1 colher de chá – 3,5 g
Amido de Milho
1 xícara – 150 g
1 colher de sopa – 9 g
1 colher de chá – 3 g
Arroz
1 xícara – 200 g

Chocolate em pó
1 xícara – 90 g
1/3 xícara – 30 g
1/4 xícara – 20 g
1 colher sopa –  6 g
Coco ralado
1 xícara – 80 g
1 colher de sopa – 5 g
Farinha de trigo
1 xícara – 120 g
1/3 xícara – 40 g
1/4 xícara – 30 g
1 colher de sopa – 7 g
Fermento em pó
1 colher de chá – 10 g
Fubá
1 xícara – 120 g
Manteiga ou gordura
1 xícara – 200 g
1/3 xícara – 65 g
Polvilho
1 xícara – 150 g
Sal
1 colher de sopa – 20 g
1 colher de café – 5 g
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Forno em temperatura baixa ou branda – 150°C a 160°C
Forno em temperatura média – 170°C a 190°C
Forno em temperatura alta – A partir de 200°C

Teste do palito para ver se o bolo está assado: Enfie o palito bem 
no centro do bolo; nunca nas beiradas, pois ele pode estar 
assado nas bordas e não no centro.

Que diferença faz aquela pitada de sal nas receitas de bolos?
A pitada de sal realça o sabor do doce.
Embora nem todas as receitas indiquem a pitada de sal, se 
usar, você sentirá a diferença.

Para claras em neve: Tigelas de plástico são inimigas das claras 
em neve, pois retêm gordura que atrapalha o crescimento 
na hora de aerar.

Pincelar com gemas as massas, antes de irem ao forno, deixa 
um dourado bonito e apetitoso.

Reaproveitando: O saco de papel de pão, aqueles pardos, são 
ótimos para absorver gordura.

T e m p e r a t u r a  d o  f o r n o  e  D i c a s
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Biscoitos e
Bolachas





Biscoito Cueca Virada
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Misture os ingredientes até que a massa não grude nas mãos (se necessário 
coloque um pouco mais de farinha de trigo). 
Abra com rolo em superfície enfarinhada. Corte tiras do tamanho deseja-
do. Faça um corte no meio e passe uma ponta por dentro virando. 
Frite em óleo não muito quente. 
Para deixar a fritura sequinha, coloque os biscoitos sobre um papel absor-
vente. 
Polvilhe açúcar e canela.
Rendimento: 65 unidades

Dica
Para absorver a gordura, o saco de papel de pão é uma ótima opção.

Ingredientes
3 xícaras (chá) de farinha de trigo

6 colheres (sopa) de açúcar

½ xícara (chá) de leite

1 pitada de sal

1 ovo

1 colher (sopa) de margarina

1 colher (sopa) de vinagre ou pinga

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

Açúcar e canela misturados para polvilhar

Óleo para fritar 

Farinha para enfarinhar a mesa 

Papel para absorver a gordura
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Biscoito de Goma
com Banha de Porco
Sinailda Lázara da Silva Cardoso (Comunidade de Fazenda Pires)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Reserve o polvilho numa vasilha. 
Leve ao fogo a banha derretida, a água e o sal até levantar fervura, em se-
guida despeje por cima do polvilho para escaldar. 
Deixe a massa esfriar. Acrescente os ovos e amasse bem.  Se necessário, 
para que a massa fique homogênea, coloque um pouco mais de água mor-
na. 
Use um saco de confeitar e modele os biscoitos do tamanho desejado 
sobre um tabuleiro. 
Asse em forno médio preaquecido.

Ingredientes
5 copos americanos de polvilho

1½ copo americano de banha de porco derretida

2 copos americanos de água

1 colher (chá) de sal

9 ovos
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Biscoito de Goma
com Manteiga de Leite
Nanci Rosa de Mesquita (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Reserve o polvilho. 
Leve ao fogo a manteiga de leite e a água até levantar fervura. Despeje por 
cima do polvilho para escaldar.  
Quando obtiver uma mistura homogênea, enrole os biscoitos e coloque-os 
numa fôrma untada. 
Leve ao forno preaquecido por 30 minutos.

Ingredientes
1 prato (fundo) “medido pelo vinco” de manteiga de leite

1 prato (fundo) cheio de água

1 colher (chá) de sal

1 litro e mais uma lata (140 g) de polvilho

12 ovos  (ou o suficiente para que a massa chegue ao ponto)
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Biscoito de Queijo
Marlene de Lurdes da Silva Freire (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Esquente o óleo e a margarina e despeje sobre o polvilho para escaldar, 
misture bem. Em seguida, coloque os ovos e continue amassando, acres-
cente o leite aos poucos. Por último, adicione o queijo e amasse até a 
massa ficar fofinha.
Enrole os biscoitos e coloque-os numa fôrma untada. 
Asse em forno preaquecido.

Ingredientes
“A medida desta receita é um copo de extrato de 270 g”, explica Marlene. 

4 copos (de 270 g) de polvilho

4 copos (de 270 g) de queijo ralado

4 ovos

½ copo (135 g) de óleo

½ copo (135 g) de margarina derretida (ou manteiga de leite)

1 colher de sopa rasa de sal

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Biscoito de Queijo com Batata
Ana Paula Felipe da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). 
Misture todos os ingredientes, exceto o leite, que deve ser acrescentado 
aos poucos até que a massa fique bem macia. 
Enrole os biscoitos e asse em forno preaquecido. 

Dica da Ana Paula
Essa massa pode congelar. Depois de enrolados leve-os ao freezer. 
Os biscoitos devem ir ao forno preaquecido ainda congelados.

Ingredientes
5 xícaras (chá) de polvilho

5 xícaras (chá) de queijo ralado (meia cura)

1 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de batatas cozidas e amassadas

4 ovos

Sal a gosto

2 xícaras de leite (ou o suficiente para chegar ao ponto da massa)
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Bolacha (simples) com Coco
Maria de Fátima Almeida Rocha (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Junte todos os ingredientes numa vasilha, exceto o leite, que deve ser 
acrescentado aos poucos para dar ponto à massa. 
Sove bem a massa. 
Não precisa untar a fôrma. Asse em forno preaquecido.

Ingredientes
1 kg de farinha de trigo

1 kg de polvilho

1 kg açúcar

1 copo americano de margarina

 ½ copo americano de manteiga de leite

4 ovos

2 colheres (sopa) de fermento em pó

½ copo americano de leite 

100 g de coco ralado
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Bolacha Champanhe
Fátima Conforte da Silveira Silva (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Junte todos os ingredientes numa vasilha e amasse. Coloque a massa numa 
bisnaga de enfeitar tortas para moldar as bolachas, deixando sempre um 
espaço entre uma e outra. Polvilhe com açúcar cristal.
Unte e polvilhe com farinha de trigo uma fôrma grande. 
Asse em forno preaquecido por aproximadamente 10 minutos ou até dou-
rarem. 
Tire do forno e coloque as bolachas sobre uma grade para esfriar.

Ingredientes
500 g de açúcar refinado

200 g de queijo

200 g de coco ralado

6 ovos

300 g de margarina

400 ml de leite gelado

900 g de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga de leite para untar e farinha de trigo para polvilhar a fôrma
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Bolacha Doce de Polvilho
Amélia Fonseca da Silva (Comunidade de Paulista)

Ingredientes
1 prato (fundo) de polvilho

1 prato (fundo) de açúcar

1 prato (fundo) de banha de porco

1 colher (sopa) de fermento em pó

6 ovos (ou o suficiente para amolecer a massa)

Farinha de trigo para enfarinhar a mesa 
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Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Coloque numa tigela grande o polvilho, o açúcar e o fermento; misture 
bem. 
Adicione a banha de porco derretida. Depois de esfriar, acrescente os ovos.  
Mexa primeiro com uma colher de pau e depois amasse com as mãos até 
obter uma massa bem maleável.
Ponha a massa sobre uma superfície levemente polvilhada com farinha de 
trigo. Pegue porções da massa e faça rolinhos movimentando as mãos para 
frente e para trás. Com uma faca, corte pedaços do tamanho que desejar. 
Coloque as bolachas em assadeira limpa (não precisa untar) e com um 
garfo, achate levemente cada bolacha para deixar as marquinhas e também 
deixá-las mais finas. Asse em forno médio por 25 minutos.
Guarde em pote com tampa só depois de esfriarem.
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Bolacha Sequilho
Nerci Conforte da Silveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura baixa (150°-160°C).
Amasse todos os ingredientes. Enrole as bolachas e coloque-as num 
tabuleiro. 
Leve ao forno baixo por 25 a 30 minutos ou até dourar a parte debaixo
dos sequilhos (em cima fica branquinho).
Guarde em pote com tampa só depois de esfriarem.

Ingredientes
1 kg de polvilho

300 g de manteiga

½ litro de açúcar

1 ovo

1 vidro de leite de coco

1 pitada de sal
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Nhoque
Maria de Fátima Alfo Freire (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Nhoque
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata no liquidificador os ovos, o leite, a margarina (ou a manteiga) e o 
açúcar. Despeje numa vasilha e misture com a farinha e o queijo; por 
último, o fermento em pó.  
Faça rolinhos com a espessura de mais ou menos um dedo. Corte em 
pequenos pedaços (quanto mais gordinho eles ficarem, mais fofinho 
ficam). 
Coloque-os em fôrma untada e enfarinhada. 

Ingredientes

Para a massa do Nhoque

4 copos americanos de farinha de trigo

1 copo americano de açúcar

1 ½ copo americano de margarina 

3 ovos

10 colheres (sopa) de queijo ralado

½ copo americano de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

Coco ralado para empanar

Manteiga de leite para untar e farinha de trigo 

para polvilhar a fôrma

Para o caramelo

2 xícaras (chá) açúcar

1 xícara (chá) água

38



Leve para assar em forno médio preaquecido até dourarem (o forno 
não deve ser muito quente para assá-los por completo).
Retire-os do forno e, ainda quentes, molhe na calda de caramelo 
morna e empane com coco ralado. 

Caramelo
Numa panela de fundo largo derreta o açúcar, sem mexer, em fogo 
baixo. Junte a água, deixe ferver até dissolver o açúcar e chegar ao 
ponto de fio fino.
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Quebrador
Abigail Felipe da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura baixa (160°C).
Misture todos os ingredientes à mão e sove bem.
Faça bolinhas, coloque-as num tabuleiro untado e amasse-as levemente 
com um garfo. 
Leve ao forno preaquecido por 20 a 30 minutos.

Ingredientes
4 copos americanos de polvilho

2 copos americanos de açúcar refinado

2 ovos

2 colheres (sopa) de margarina (pode substituir por manteiga de leite)

1 colher (chá) de fermento em pó

200 g de coco ralado

Leite (o suficiente para dar ponto à massa)

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Bolos





Bolo de Arroz Cru
Orídia Joaquim da Costa (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Coloque o arroz de molho no leite quente por 5 horas.
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).  
Bata no liquidificador o arroz deixado de molho com o restante dos 
ingredientes.
Despeje a massa  numa fôrma untada e polvilhada.
Leve ao forno preaquecido por 35 minutos ou até ficar douradinho.

Ingredientes
1 copo americano de arroz cru

1 copo americano de leite fervendo

1 copo americano de açúcar

1 copo americano de óleo (menos 2 dedos)

1 copo americano de queijo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma
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Bolo de Arroz Cru
com Coco Ralado
Antônia Lopes de Oliveira Esteves (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Coloque o arroz de molho no leite por 2 horas. 
Bata no liquidificador os ovos e o óleo, acrescente o arroz e o 
açúcar, em seguida coloque o queijo, o coco ralado e, por últi-
mo, o fermento em pó.
Despeje numa fôrma untada e polvilhada com farinha de trigo, 
leve ao forno por 35 minutos ou até ficar dourado.

Ingredientes
1 copo americano de arroz cru

1 copo americano de leite

1 copo americano de açúcar

1 copo americano de queijo ralado

1 copo americano de óleo (menos um dedo)

100 g de coco ralado

3 ovos inteiros

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e 

polvilhar a fôrma
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Bolo Brevidade
Maria da Glória Ferreira Freires (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata as claras em neve, adicione as gemas e as raspas de limão, batendo até 
que acabe o cheiro de ovo. Acrescente o açúcar e continue batendo, adici-
one o polvilho e misture bem até obter uma massa homogênea. 
Despeje a massa numa fôrma untada com manteiga de leite. 
Leve ao forno preaquecido por 30 minutos.

Ingredientes
1 litro de polvilho

½ litro de açúcar

12 ovos

½ colher (sopa) de raspas de limão

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Bolo de Cenoura com
Cobertura de Chocolate
Lourdes Neiva da Silva Mesquita (Comunidade de Fazenda Pires)

Ingredientes
Bolo

3 cenouras grandes cortadas em cubos pequenos

3 xícaras (chá) de açúcar

3 ovos

½ copo americano de óleo 

2 copos americanos de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma

Cobertura

6 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

3 colheres (sopa) de leite 

1 colher (sopa) de margarina

Coco ralado a gosto para polvilhar

Modo de Preparo
Bolo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata no liquidificador todos os ingredientes; acrescente o fermen-
to em pó no final. Despeje a massa numa fôrma untada e polvi-
lhada. 
Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 30 minutos.

Cobertura
Misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo até 
engrossar. Despeje a calda de chocolate por cima do bolo assado 
e polvilhe com o coco ralado.
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Opção para Cobertura
Cobertura de brigadeiro da Cleuza Felipe da Silva (comunidade de Rancha-
ria) 

Ingredientes
1 xícara (chá) de leite condensado
5 colheres (sopa) chocolate em pó

Modo de Preparo 
Leve o leite condensado e o chocolate em pó ao fogo e misture bem até 
chegar ao ponto desejado. Coloque a cobertura de chocolate por cima do 
bolo ainda quente.
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Bolo de Creme de Milho
Orídia Joaquim da Costa (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata no liquidificador os ovos, o leite, o açúcar, a farinha de trigo e o óleo. 
Coloque o creme de milho numa vasilha e despeje aos poucos os ingre-
dientes liquidificados, misturando bem para não empelotar. Com a massa 
bem lisa, acrescente o queijo e o fermento em pó. 
Unte uma fôrma redonda grande com furo no meio e polvilhe com creme 
de milho.  Asse em forno preaquecido por aproximadamente 35 minutos.

Ingredientes
1 copo americano de creme de milho em pó

2 copos americanos de farinha de trigo

1 copo americano de açúcar

1 copo americano de óleo 

1 copo americano de leite

3 ovos

1 colher (sopa) de margarina

1 xícara (chá) de queijo ralado

1 colher de sopa de fermento em pó bem cheia

1 pitada de sal

Manteiga de leite e creme de milho para untar e polvilhar a fôrma
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Bolo Espera Marido
Nerci Conforte da Silveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura baixa (160°C).
Bata no liquidificador o açúcar, a margarina, o óleo, o leite e o sal. 
Coloque a mistura numa vasilha e acrescente a farinha de trigo, o queijo e 
o fermento em pó previamente derretido em leite morno. 
Despeje a massa numa fôrma untada e polvilhada. 
Asse em forno baixo por 30 a 40 minutos.

Ingredientes
3 copos americanos de farinha de trigo

1 ½ copo americano de açúcar

3 colheres (sopa) de margarina

½ copo americano de óleo

2 copos americanos de queijo curado ralado

1 ½ copo americano de leite

1 colher de sopa cheia de fermento em pó

Uma pitada de sal

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma



Bolo de Farinha de Trigo
com Banha de Porco
Divina Dias Canedo (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Misture à mão a farinha e o leite, depois acrescente a banha de porco,
os ovos, o açúcar e, por último, o bicabornato. 
Coloque a massa numa fôrma untada e polvilhada. 
Asse em forno preaquecido por 35 minutos.

Ingredientes
“A medida para esta receita é uma lata de extrato equivalente a 340 g.  

Uso bicarbonato de sódio em vez de fermento em pó para crescer a 

massa do bolo”, explica Divina.

1 kg de farinha de trigo

1 lata (340 g) de leite

3 ovos

½ lata (170 g) de banha de porco morna

½ litro de açúcar 

1 cabo de garfo de bicarbonato de sódio (1 colher de chá = 5 g)

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma



Bolo de Fubá Cozido
Thereza Pereira da Silva (Comunidade Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Cozinhe em fogo brando o fubá, o açúcar, o leite, a margarina, o óleo e o 
sal até soltar da panela. 
Deixe esfriar e acrescente os ovos e o fermento em pó, misture bem. 
Despeje a massa numa fôrma untada e polvilhada com fubá.  
Asse em forno preaquecido por 30 a 40 minutos. 
Despois de assado polvilhe com canela e açúcar.

Ingredientes
2 xícaras (chá) de fubá 

2 xícaras (chá) de açúcar 

2 xícaras (chá) de leite 

2 colheres (sopa) de margarina

½ copo americano de óleo

1 pitada de sal

5 ovos

1 colher (sopa) de fermento em pó

Canela em pó a gosto

Açúcar refinado para polvilhar

Manteiga de leite e fubá para untar e polvilhar a fôrma
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Bolo de Fubá Delícia
Therezinha Alves Tavares (Comunidade de Fazenda Pires)

Modo de Preparo
Bolo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Misture bem todos os ingredientes à mão. 
Coloque a massa numa fôrma untada e polvilhada. 
Asse em forno preaquecido por cerca de 30 a 40 minutos. 

Cobertura
Misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar. 
Despeje a calda de chocolate por cima do bolo assado.

Ingredientes
Bolo

3 copos americanos de farinha de trigo

1 copo americano de fubá

2 copos americanos de açúcar

2 ovos

1 copo americano de óleo (medido pelo vinco)

1 colher sopa de margarina

2 copos americanos de leite (ou o suficiente para que a massa chegue 

ao ponto)

2 colheres (chá) rasas de fermento em pó

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma

Cobertura

1 xícara (chá) de açúcar

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de margarina
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Bolo de Fubá com Queijo Curado
Sinailda Lázara da Silva Cardoso (Comunidade de Fazenda Pires)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata na batedeira o açúcar, a banha de porco e os ovos. Despeje numa 
vasilha e misture à mão com o restante dos ingredientes. Adicione o leite 
aos poucos até obter o ponto de massa de bolo; por último acrescente o 
fermento em pó. 
Despeje a massa numa fôrma untada e polvilhada. 
Asse em forno médio preaquecido por 30 a 40 minutos.

Ingredientes
1 copo americano de fubá

1 copo de farinha de trigo

1 copo americano (menos 1 dedo) de açúcar

2 colheres (sopa) rasa de fermento em pó

½ copo americano de banha de porco derretida

1 copo americano de queijo ralado (curado) 

4 ovos

1 copo americano de leite (menos ½ dedo)

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma



Bolo de Leite Condensado
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata no liquidificador primeiro os ingredientes líquidos e, aos poucos, vá 
acrescentando os secos.
Despeje a massa numa fôrma untada e enfarinhada.
Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 40 minutos ou até que 
esteja dourado.

Ingredientes
2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

1 pitada de sal

                                                                                                   2 ovos

2 colheres (sopa) de margarina

1 lata de leite condensado

A mesma medida da lata de leite

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma

59



Bolo de Maçã
Maria de Fátima Almeida Rocha (Comunidade de Varão)

Ingredientes
4 maçãs descascadas e sem os caroços

2 xícaras (chá) de açúcar

1 pitada de sal

½ xícara (chá) de óleo

4 ovos

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma
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Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata no liquidificador as maçãs, o açúcar, o óleo, os ovos e a pitada de sal. 
Despeje a massa numa vasilha e acrescente a farinha, misture à mão, por 
último adicione o fermento. 
Despeje a massa numa assadeira untada e enfarinhada. 
Leve ao forno médio preaquecido por 40 a 50 minutos.
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Bolo Magali
Iraci Conforte da Silveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata à mão todos os ingredientes, por último adicione o fermento em pó. 
Coloque a massa numa fôrma untada e polvilhada. 
Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos ou até dourar.

Ingredientes
4 ovos

2 ½ copos americanos de farinha de trigo

1 ½ copo americano de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres (sopa) de fermento em pó

1 copo americano quase cheio de óleo (menos um dedo)

Leite (até a massa ficar cremosa, em ponto de massa de bolo)

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma
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Bolo Mané Pelado
Orídia Joaquim da Costa (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata no liquidificador o leite, o açúcar, o queijo e os ovos. Misture os 
ingredientes liquidificados com a mandioca ralada e misture com as mãos. 
Coloque a massa num tabuleiro untado. 
Leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos ou até dourar.

Ingredientes
1 litro de leite 

1 litro de açúcar (menos 3 dedos)

1 litro de queijo

4 ovos

1 prato (fundo) de mandioca crua ralada (massa de mandioca)

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Bolo Mané Pelado
na Palha de Bananeira
Rubens Lopes Esteves (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura baixa (160°C).
Corte pedaços da folha de bananeira com 30 x 20 cm e também em tiras 
finas, que servirão para amarrar os pacotinhos de mané pelado, e afervente 
para amolecerem. Esse processo vai facilitar na hora de embrulhar a massa 
sem que as folhas se quebrem. 
Misture bem todos os ingredientes até obter uma massa uniforme 
(se precisar, amoleça a massa com um pouco de leite). 
Ponha uma porção da massa no meio da folha de bananeira 
(usei uma concha pequena e coloquei duas medidas dela). 
Dobre as laterais por cima da massa; depois as pontas até o meio e amarre 
com uma tirinha ou com barbante de algodão. 
Dobre as pontas até o meio e amarre com uma tirinha ou com barbante 
de algodão. 
Arrume todos os pacotinhos em um tabuleiro e leve para assar por uns 30 
minutos em forno baixo preaquecido. 
Para saber se assaram, espete uma faca, se sair limpa está pronto.

Ingredientes
1 prato (fundo) de massa de mandioca (rale a mandioca, esprema para 

tirar o excesso de goma)

1 copo americano de óleo (medida pelo vinco)

1 prato (fundo) de açúcar cristal

1 prato (fundo) de queijo ralado

4 ovos

Folhas de bananeira para enrolar a massa
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Bolo de Milharina
Fernanda Cardoso da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata todos os ingredientes no liquidificador, por último adicione o fermen-
to em pó. Coloque numa fôrma untada e leve ao forno médio preaquecido 
por 40 minutos.

Ingredientes
2 ovos

1 copo americano de açúcar

1 copo americano de leite

1 copo americano de Milharina

1 copo americano de óleo (menos 2 dedos)

½ pacote de coco ralado (250 g)

1 colher de sopa de fermento em pó

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Bolo de Milho
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Retire com uma faca os grãos das espigas.
Bata no liquidificador o leite, os ovos e os grãos de milho até a mistura ficar 
bem cremosa. Adicione o açúcar e a manteiga derretida, bata por mais 30 
segundos e acrescente a farinha e o sal.
Despeje a massa numa tigela e adicione o fermento. Misture com uma co-
lher de pau para incorporar bem.
Unte com manteiga uma fôrma média para bolo com furo no meio e pol-
vilhe com açúcar.
Asse em forno alto preaquecido. Após 20 minutos diminua a temperatura 
para média (180°C) e asse por mais 30 minutos aproximadamente.

Ingredientes
3 espigas de milho verde grandes

50 g de manteiga derretida

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de fermento em pó

¼ xícara (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite

1½ xícara (chá) de açúcar

3 ovos

Manteiga de leite para untar e açúcar para polvilhar a fôrma
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Bolo de Nata
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata na batedeira os ovos com o açúcar. Junte a nata e continue batendo 
até ficar um creme homogêneo. Adicione o amido de milho e a farinha de 
trigo, bata mais um pouco, por último misture o fermento em pó com uma 
colher de pau. 
Despeje a massa numa fôrma untada e polvilhada com farinha de trigo.
Leve para assar em forno médio preaquecido por 40 minutos aproximada-
mente.

Ingredientes
1 copo americano de nata fresca

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

1 copo americano de amido de milho

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga de leite para untar e farinha de trigo para polvilhar a fôrma
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Bolo Nega Maluca
Nilda Rocha (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Bolo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata no liquidificador a água, o óleo, os ovos e o chocolate em pó. Despeje 
numa vasilha e acrescente o açúcar, a farinha de trigo e o fermento, misture 
bem com uma colher de pau. 
Despeje a massa numa fôrma untada e polvilhada.
Leve para assar em forno médio preaquecido por 30 minutos.

Cobertura
Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até obter uma calda grossa. 
Despeje ainda quente por cima do bolo.

Ingredientes
Bolo

1 xícara (chá) de água 

1 xícara (chá) de óleo 

4 ovos inteiros

½ xícara (chá) de chocolate em pó 

1 xícara (chá) de açúcar 

2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga de leite para untar e farinha de trigo para polvilhar a fôrma

Cobertura 

1 colher (sopa) de leite

1 colher (sopa) de margarina

5 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de chocolate em pó
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Bolo Raivoso
Marlene Pereira da Silva Matos (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata as claras em neve. Acrescente as gemas e o açúcar às claras e bata mais 
um pouco. Adicione o leite, a farinha de trigo, o queijo, a pitada de sal e, 
por último, o fermento em pó. 
Despeje a massa numa fôrma untada e polvilhada.
Asse em forno médio preaquecido por 30 minutos.

Ingredientes
8 ovos

1 litro de açúcar

1 litro de leite

1 kg de farinha de trigo

1 prato de queijo bem curado ralado (cerca de 200 g)

2 colheres de (sopa) de fermento em pó

1 pitada de sal

Manteiga de leite para untar e farinha de trigo para polvilhar a fôrma
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Bolo de Sábado
Susan Kieffer (Comunidade de Fazenda Pires)

Modo de Preparo
Bolo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Misture todos os ingredientes manualmente. 
Despeje a massa na fôrma untada. 

Ingredientes
Bolo

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 ½ xícara (chá) de açúcar

5 colheres (chá) de fermento em pó (ou 1 colher de sopa cheia)

1 ½ colher (chá) de sal

½  xícara (chá) de gordura vegetal

1 ½ xícara (chá) de leite

2 ovos

Manteiga de leite para untar a fôrma

Cobertura 

“Esta cobertura deve ser colocada em cima da massa do bolo 

antes de colocar no forno”, explica Suzan. 

2 colheres (chá) de canela

¾ xícara (chá) de farinha de trigo 

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

6 colheres (sopa) cheias de margarina
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Cobertura e finalização
Misture a canela, a farinha de trigo e o açúcar mascavo; depois adicione a 
margarina.  Coloque esta mistura por cima da massa do bolo.
Leve ao forno preaquecido em temperatura média e asse por 30 minutos.
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Bolo Três Ovos
Thereza Pereira da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata todos os ingredientes no liquidificador, inclusive o 
cravo. 
Despeje a massa numa fôrma untada e polvilhada. 
Asse em forno médio preaquecido por 30 a 35 minutos.  
Espete um palito, se sair limpo, estará assado.

Ingredientes
4 xícaras (chá) de farinha de trigo 

4 xícaras (chá) de açúcar 

3 ovos

1 pitada de sal

2 colheres (sopa) de óleo

2 xícaras (chá) de leite

Cravo-da-índia a gosto 

Manteiga de leite para untar e farinha de trigo 

para polvilhar a fôrma

Dica

Cuidado ao usar o cravo-da-índia, pois tem um 
sabor muito acentuado.
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Broas, 
Pães e
Roscas



Broa de Fubá
Maria Amélia Mesquita (Comunidade de Fazenda Pires)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Cozinhe o fubá, o óleo, a água e o açúcar. 
Numa vasilha, coloque o polvilho e despeje o fubá cozido por cima. Mis-
ture até esfriar. 
Acrescente os ovos e amasse bem para obter uma massa homogênea.
Asse em forno preaquecido por 30 a 40 minutos.

Ingredientes
2 copos americanos de fubá

2 copos americanos de polvilho

1 copo americano de óleo medido até o vinco

1 copo americano de água

½ copo americano de açúcar
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Broa Salgada
de Creme de Milho e Polvilho
Maria Amélia Mesquita (Comunidade de Fazenda Pires)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata no liquidificador o milho com o ½ copo de leite para obter o creme 
de milho.  
Depois de bem liquidificado, coe numa peneira fina. 
Misture a farinha de trigo e o creme de milho numa vasilha. 
Numa panela, coloque o óleo, a água, o leite e o sal, leve ao fogo até ferver. 
Acrescente a mistura de farinha ao creme de milho, cozinhe até que solte 
da panela. 
Ainda quente, despeje sobre o polvilho e bata bastante. 
Após a massa esfriar, adicione os ovos. 
Enrole as broas e coloque-as numa fôrma untada. 
Leve ao forno preaquecido por 30 minutos. 

Ingredientes
1 copo americano de creme de milho (milho batido no liqui-

dificador com o leite e depois coado)

1 copo americano de farinha de trigo

1 copo americano de óleo

1 copo americano de água

1 copo americano de leite

1 colher (sopa) rasa de sal

1 copo americano de goma de mandioca (polvilho)

8 ovos (ou o suficiente para que a massa chegue ao ponto)

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Pãozinho
Nerci Conforte da Silveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Junte todos os ingredientes em uma vasilha e amasse 
bem. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 
30 minutos.
Modele a gosto. Coloque na assadeira e deixa crescer 
até dobrar de tamanho. 
Asse em forno preaquecido por 30 minutos ou até ficar 
dourado.

Ingredientes
“A medida da lata desta receita é a de extrato de 

tomate de 140 g”, explica Nerci

1 kg de farinha de trigo

½ colher (sopa) de fermento

6 colheres (sopa) de açúcar (bem cheias)

2 ovos

½ colher (sopa) de sal

1 colher (sopa) rasa de margarina

1 latinha de óleo

Leite morno (o suficiente para dar ponto na massa)
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Pão Beth
Cleuza Felipe da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar e 
a água.
Despeje numa vasilha e misture com o leite e o fermento. Em seguida, 
coloque a farinha de trigo e sove bastante. 
Cubra a massa com um pano limpo e deixe descansar por 30 minutos 
ou até que dobre de tamanho.
Coloque o pão numa fôrma untada e leve para assar no forno alto pre-
aquecido por 30 minutos ou até que esteja dourado.

Ingredientes
1 kg de farinha de trigo

1 copo americano de leite

4 ovos

1 copo americano de óleo

1 copo americano de açúcar (menos um dedo)

1 copo americano de água

½ colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga de leite e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma
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Pão de Cebola
João Batista Correia da Paixão (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Bata no liquidificador a cebola, o fermento, os ovos, o açúcar, o leite, o sal 
e o óleo. Coloque a mistura numa vasilha, junte a farinha de trigo e amasse 
bem. Cubra a massa com um pano limpo até dobrar de tamanho.
Modele os pães no formato desejado e coloque-os numa assadeira untada 
e enfarinhada. Asse em forno alto preaquecido.

Dica do João
Para saber se a massa está pronta, depois de sovar, faça uma bolinha e 
coloque num copo com água, se boiar, está no ponto.
Os pães podem ser recheados com queijo ou presunto.

Ingredientes
1 cebola média

2 colheres (50 g) de fermento biológico

2 copos americanos de leite morno

3 ovos

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) rasa de sal

1 copo americano de óleo

1 kg e 300 g de farinha de trigo

Óleo  e farinha de trigo para untar e polvilhar a fôrma
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Pão de Queijo com Banha de Porco
Divina Dias Canedo (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Leve ao fogo a banha de porco e a água até ferver. Despeje sobre o 
polvilho e misture.  Quando esfriar, coloque os ovos e amasse bem, 
acrescente o queijo e continue amassando.
Faça bolinhas e leve para assar em forno preaquecido até ficarem le-
vemente douradas.

Ingredientes
“A medida da lata desta receita é a de extrato de tomate de 340 g”, 

explica Divina 

1 lata de banha de porco derretida

1 ½ lata de água 

4 ovos

1 litro de queijo ralado

1 litro de polvilho

½ colher de sopa de sal
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Pão de Queijo com Coalhada
Thereza Pereira da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Afervente a água, o leite e o óleo para escaldar o polvilho. Misture bem. 
Depois de esfriar, acrescente os ovos e sove a massa. Em seguida, coloque 
a coalhada aos poucos até dar o ponto de enrolar. 
Molde os pães de queijo em bolinhas pequenas e uniformes, coloque-os 
numa assadeira untada com óleo.
Asse em forno preaquecido por aproximadamente 30 minutos ou até 
ficarem levemente dourados.

Dica da Thereza
Os pães de queijo podem ser congelados antes de serem assados.

Ingredientes
“A medida usada nesta receita é a de um prato esmaltado”, 

explica Thereza.

1 prato de óleo

1 prato de água

1 prato de leite

1 prato de coalhada fresca 

1 litro de polvilho

2 ovos

Sal a gosto

Óleo para untar a fôrma
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Pão de Queijo Doce
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Afervente a água, o leite e o óleo para escaldar o polvilho. Misture bem. 
Depois de esfriar, acrescente os ovos e sove a massa. 
Molde os pães de queijo em bolinhas pequenas e uniformes, coloque-os 
numa assadeira untada com óleo.
Asse em forno preaquecido por aproximadamente 30 minutos ou até 
ficarem levemente dourados.

Ingredientes
1 prato fundo de polvilho doce

1 prato fundo de queijo

1 pires de óleo

1 prato de água

1 pires de açúcar

1 pitada de sal

1 pitada de bicarbonato de sódio

4 ovos

Leite (o suficiente para dar o ponto de enrolar)

Óleo para untar a fôrma
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Pão de Queijo Light
Alcides José da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Misture os ingredientes até obter uma massa homogênea. Modele a massa 
em bolinhas e leve ao forno preaquecido por cerca de 30 minutos até 
ficarem levemente dourados.

Ingredientes
2 pratos de queijo

1 prato de polvilho

Ovos (o suficiente para dar ponto à massa)

“Não se utiliza óleo, sal ou outros ingredientes”, explica Alcides.
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Pão de Queijo de Liquidif icador
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Coloque o polvilho, os ovos, o óleo, o queijo e o sal no liquidificador e 
bata até a massa ficar homogênea. 
Unte forminhas para empadas e despeje a massa. Disponha as forminhas 
em uma assadeira. Leve para assar em forno médio preaquecido até dourar.

Ingredientes
3 xícaras (chá) de polvilho

3 ovos

1 xícara (chá) de óleo

150 g de queijo ralado

Sal a gosto

Óleo para untar a fôrma
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Pão de Queijo Mineiro
Irene Alves da Silveira Oliveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Coloque o polvilho numa vasilha. Ferva o óleo, a água, o leite e o sal e 
despeje sobre o polvilho para escaldá-lo. Misture bem com uma colher 
de pau. Depois de frio, acrescente os ovos, um a um, até que a massa fique 
meio mole. Trabalhe a massa com as mãos (sovar) e junte o queijo. A massa 
deve ficar solta e fácil de moldar. 
Faça as bolinhas do tamanho desejado.
Coloque-as separadas umas das outras num tabuleiro untado com óleo.
Leve para assar em forno preaquecido por cerca de 30 minutos ou até dou-
rar.

Ingredientes
4 copos americanos de polvilho

1 copo americano de leite

1 copo americano de água

1 copo de óleo

3 copos americanos de queijo

4 ovos

Sal a gosto
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Rosca Doce
Nerci Conforte da Silveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Misture a farinha, o fermento, o açúcar e os ovos. Acrescente aos poucos o 
leite e o óleo, amasse bem.
Enrole a rosca do formato que desejar. Coloque numa fôrma untada e deixe 
crescer até dobrar de tamanho.
Asse em forno alto preaquecido até dourar.

Dica da Nerci
Depois de assado, ainda quente, passe um meladinho feito com açúcar 
queimado ou outra calda de sua preferência.

Ingredientes
1 kg de farinha de trigo

1 colher de chá cheia de fermento em pó

1 copo americano de açúcar

1 copo americano de óleo

2 ovos

Leite (o suficiente para dar ponto à massa)

Óleo para untara a fôrma
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Rosca de Leite Condensado
Antônia Lopes de Oliveira Esteves (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).
Coloque todos os ingredientes, menos a farinha, no liquidificador e bata 
por 2 minutos.
Numa vasilha grande coloque os ingredientes batidos e junte a farinha aos 
poucos até a massa soltar das mãos. Sove bem para que cresça. 
Em seguida, enrole a rosca no formato que desejar. Coloque-a no tabuleiro 
e deixe crescer por 1 hora.
Asse por 30 minutos (dependendo da temperatura de cada forno, pode ser 
mais de 30 minutos ou menos).
Depois de assadas, pincele as roscas com leite condensado.

Ingredientes
4 ovos

1 caixinha (395 g) de leite condensado

A mesma medida da caixinha de água morna

A mesma medida da caixinha de óleo

5 colheres (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

1 kg de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de fermento de padaria (fermento biológico fresco)

Leite condensado para pincelar as roscas
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Rosquinha Napolitana
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Rosca
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata primeiro o açúcar com a manteiga, os ovos e o sal, depois acrescente 
o leite e o queijo. Adicione a farinha peneirada e o fermento.
Enrole a massa no formato de rosquinhas. Coloque-as no tabuleiro untado 
e asse em forno preaquecido.
Depois de prontas, passe-as na calda e em seguida na mistura de açúcar, 
coco e canela.

Calda
Numa panela ferva o açúcar com a água até o ponto de fio.

Ingredientes
10 colheres (sopa) de queijo ralado tipo parmesão

1 colher (sopa) de manteiga de leite

2 colheres (sopa) de fermento em pó

1 colher (sopa) de canela em pó

1 xícara (chá) de açúcar cristal

1 xícara (chá) de coco ralado

4 copos americanos de farinha de trigo

1 copo americano de açúcar

½  copo americano de leite

1 pitada de sal

3 ovos

Calda
500 g de açúcar cristal

1 copo americano de água
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Bolinho de Chuva
Maria de Fátima Almeida Rocha (Comunidade de Varão)

Modo de Preparo
Junte todos os ingredientes e bata manualmente, por último acrescente o 
fermento em pó. Adicione o leite aos poucos até que a massa fique lisa e 
homogênea no ponto de fazer bolinhas com a colher. 
Com a ajuda de uma colher, pegue porções da mistura e frite os bolinhos 
em óleo quente até ficarem dourados. 
Ainda quente, passe-os no açúcar. Se quiser, polvilhe também com canela.

Ingredientes
1 copo americano de farinha de trigo

½ copo americano de água quente

2 ovos

1 xícara (café) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

Leite (o suficiente para dar ponto à massa)

Óleo suficiente para fritura em imersão

1 xícara (chá) de açúcar para polvilhar

Canela para polvilhar
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Compota de Maçã
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Ingredientes
1 kg de maçã sem casca e sem sementes

2 xícaras (chá) de água

2 xícaras (chá) de açúcar

1 caixa de gelatina sabor morango
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Modo de Preparo
Descasque as maçãs, retire os caroços e corte em quatro partes.
Coloque todos os ingredientes na panela de pressão. Quando começar a 
ferver, cozinhe por cinco minutos. Deixe a pressão sair naturalmente.
Depois de esfriar, leve à geladeira para conservar.
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Curau de Panela de Pressão
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Retire os grãos do milho com uma faca afiada e bata no liquidificador com 
o leite.
Coe numa peneira fina e adicione o açúcar.  
Cozinhe na panela de pressão por 3 minutos, em fogo baixo, após começar 
a fervura. 
Desligue o fogo, espere a pressão sair naturalmente.
Coloque em potinhos individuais e polvilhe com canela.
Sirva quente ou gelado.

Ingredientes
8 espigas de milho verde

5 xícaras (chá) de leite

3 xícaras (chá) de açúcar
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Danoninho Caseiro
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter 
uma consistência cremosa. 
Despeje a mistura num recipiente e leve à geladeira 
para endurecer.

Ingredientes
1 lata de leite condensado

2 caixas de creme de leite

200 g de iogurte natural

1 pacote de suco em pó sabor morango
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Doce de Abacaxi Cristalizado
Maria do Carmo Calaça da Silva (Comunidade de Pirapitinga)

Modo de Preparo
Lave bem os abacaxis antes de descascá-los.
Corte-os em rodelas de aproximadamente 1,5cm.  Com um extrator de 
cano PVC retire o miolo e depois corte cada rodela em pedaços de 
tamanho uniforme. 
Numa panela com água fervente, coloque os pedaços e os miolos por 
5 minutos. Escorra na peneira e lave com água gelada (o processo cha-
ma-se branqueamento).
Faça uma calda espessa com a metade da quantidade do açúcar (uma 
parte de água e duas de açúcar). Coe a calda em tecido poliéster.
Leve novamente a calda ao fogo, quando atingir ponto de fio forte, 
adicione os pedaços de abacaxi e ferva por 2 minutos. Deixe o doce na 
calda por 24 horas.
No segundo dia, retire o abacaxi da calda, volte ao fogo e deixe-a apu-
rando até o ponto de fio forte, coloque o abacaxi e deixe ferver por 2 
minutos.
No terceiro dia, se a calda estiver rala, repita a operação do segundo 
dia.
No quarto dia, aqueça o doce, depois escorra os pedaços de abacaxi 
numa peneira. Faça a segunda calda com o restante do açúcar, coe essa 
calda, volte ao fogo até o ponto de fio. Coloque uma porção do doce, 
deixe fritar na calda até dar o ponto de puxa na água (ou no dedo).
Escorra o doce numa peneira, e, ainda quente, passe os pedaços no 
açúcar refinado.
Num tabuleiro, espalhe-os e deixe por mais um dia.
Se quiser, embale cada pedaço em papel celofane.

Ingredientes
5 abacaxis grandes não muito maduros descascados

8 kg de açúcar
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Doce de Abóbora
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Descasque e corte a abóbora em cubos médios. 
Cozinhe na panela de pressão a abóbora, o açúcar e a água por 5 minutos. 
Deixe a pressão sair naturalmente. 
Espere esfriar e coloque o doce na geladeira por 8 horas.

Ingredientes
1 kg de abóbora em cubos

1 kg de açúcar

1 xícara (chá) de água

Cravo-da-índia e canela em pó a gosto. 

Dica

O cravo e a canela são especiarias com gosto marcante
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Doce de Amendoim
Linete Lumi (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Coloque todos os ingredientes numa panela. Leve ao fogo e mexa sem 
parar até engrossar.  A calda irá espumar e rapidamente secar. Chegando 
nesse ponto, despeje os amendoins numa forma retangular. Espere esfriar 
e corte em pedaços.

Ingredientes
4 xícaras (chá) de amendoim cru

3 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de fermento em pó
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Doce de Figo Cristalizado
Maria do Carmo Calaça da Silva (Comunidade de Pirapitinga)

Modo de Preparo
Para o figo
Numa panela, coloque os figos e água suficiente para cobri-los. Adicione 
o sal e cozinhe até ferver com a panela tampada. Desligue o fogo e deixe 
esfriar. 
Troque a água e leve novamente ao fogo.  Quando ferver, retire os figos 
com uma escumadeira e ponha-os para escorrer.

Para o doce em calda 
Numa panela funda, misture a água e o açúcar, deixe ferver até que forme 
uma calda rala. Coloque os figos ainda quentes na calda e cozinhe por mais 
10 minutos. 
Escorra-os novamente numa peneira. Depois de escorridos, passe os figos 
no açúcar cristal. 
Seque ao sol em um tabuleiro.

Ingredientes
Para o figo

1 kg de figos verdes

½ colher (chá) de sal

Para Calda

3 xícaras (chá) de açúcar

2 xícaras (chá) de água

Açúcar cristal para polvilhar
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Doce de Pau de Mamão
Maria do Carmo Calaça da Silva (Comunidade de Pirapitinga)

Modo de Preparo
Descasque o caule do mamoeiro, aproveitando apenas a parte branca.
Rale o pau de mamão na parte mais grossa do ralador. 
Ferva com água suficiente para cobri-lo. 
Troque a água e repita o procedimento mais 2 vezes. Escorra bem até retirar 
completamente o leite e reserve.

Para o doce em calda
Em outra panela, faça uma calda rala com o açúcar e as 6 xícaras de água. 
Acrescente à calda o pau de mamão e o coco ralado, mexa por 30 minutos 
ou até ficar macio. Adicione cravo-da-índia a gosto.
Depois de frio, leve-o à geladeira. 

Dica
O pau de mamão é o caule do mamoeiro, que tem a casca semelhante à 
do palmito. Essa casca deve ser retirada. Para o doce, só se utiliza a parte 
branca. 

Ingredientes
1 kg de pau de mamão ralado 

Água para cozinhar o pau de mamão

1 kg de açúcar

6 xícaras (chá) de água

1 xícara (chá) de coco ralado 

Cravo-da-índia a gosto

126





Doce de Pera em Calda
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Coloque as peras numa panela de pressão e polvi-
lhe com o açúcar misturado com a gelatina em pó. 
Após pegar pressão, deixe ferver por 5 minutos. 
Retire do fogo e mantenha a panela fechada até 
esfriar.
Depois do doce frio, coloque numa compoteira e 
leve à geladeira por 4 horas. 
Sirva decorada com hortelã.

Ingredientes
4 peras sem casca

2 xícaras (chá) de açúcar

1 caixa de gelatina em pó sabor abacaxi

Folhas de hortelã para decorar
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Doce de Queijo
Sinailda Lázara da Silva Cardoso (Comunidade de Fazenda Pires)

Modo de Preparo
Misture o açúcar com a água para fazer uma calda até o ponto de puxa. 
Quando der o ponto, bata manualmente até ficar morno. 
Adicione o queijo e continue batendo até desgrudar da panela. Caso não 
chegue ao ponto, leve ao fogo novamente e bata até esfriar. 
Despeje o doce em um tabuleiro untado. Depois de frio, corte-o em 
quadrados do tamanho desejado.

Ingredientes
1 litro de queijo ralado bem curado

750 ml de açúcar

1 xícara (café) de água

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Musse de Limão
Cleuza Felipe da Silva (Comunidade de Rancharia)

Ingredientes
2 limões-taiti

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite (sem o soro)
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Modo de Preparo
Bata no liquidificador o suco de 2 limões com o leite condensado e o 
creme de leite sem o soro. 
Coloque a musse em um refratário ou em taças individuais e leve à gela-
deira. 
Se quiser enfeite com as raspas do limão.

Dica para tirar o soro
Coloque a lata de creme de leite na geladeira. Depois de gelado, faça um 
furo embaixo da lata e deixe o soro escorrer.
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Pavê de Abacaxi
Noêmia Carvalho (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Para o creme
Misture bem as gemas com o leite. Acrescente o leite condensado e o 
amido de milho, leve ao fogo até ficar um creme consistente. 
Deixe o creme esfriar e bata na batedeira por cerca de 20 minutos.

Doce de abacaxi
Cozinhe os abacaxis com uma xícara de açúcar. 

Montagem do pavê
Forre um refratário com as bolachas, coloque o creme e por cima o doce 
de abacaxi. Polvilhe com coco ralado. 
Leve à geladeira por no mínimo 2 horas.

Ingredientes
1 xícara (chá) de açúcar

2 abacaxis em cubos 

4 ovos (só usar as gemas)

1 litro de leite

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite

3 colheres (sopa) de amido de milho

1 pacote de bolacha Maizena

1 pacote de coco ralado (100 g)
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Dica
Para não desperdiçar as claras: elas podem ser congeladas.
Separe a clara de cada ovo e coloque na forminha de gelo, assim você sa-
berá a quantidade quando preparar a próxima receita.
Não pode ter nenhuma gota de água na forminha de gelo.
Depois de congeladas, desenforme e coloque em saquinhos para congela-
mento.
Elas se mantêm congeladas por até 3 meses.
Para descongelar, basta deixar na geladeira até que esteja líquida. A clara 
descongelada perde um pouco seu poder de formação de espuma.

135





Pudim de Geladeira
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Faça uma calda com o açúcar e a água para caramelizar a fôrma.
Dissolva a gelatina sem sabor de acordo com o que pede na embalagem e 
bata no liquidificador com todos os ingredientes. 
Despeje a mistura na fôrma caramelizada e leve à geladeira até que fique 
bem firme.
Desenforme e sirva bem gelado.

Ingredientes
1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 lata de leite (medida da lata de leite condensado)

1 gelatina sem sabor

Calda

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água
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Pudim de Leite Condensado e Coco
Ivone Margarete (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Numa panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio. Mexa a panela em 
movimentos circulares sobre o fogo até derreter o açúcar. Adicione a água 
aos poucos até formar um caramelo que se desprenda do fundo da panela. 
Caramelize a fôrma com a calda.
Bata todos os ingredientes no liquidificador e despeje a mistura na fôrma 
caramelizada.
No forno preaquecido, asse o pudim em banho-maria por 30 a 40 minutos.

Ingredientes
1 litro de leite

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de açúcar cristal

1 colher (sopa) de amido de milho

3 colheres (sopa) de coco ralado

3 ovos inteiros

Calda 

1 ½ xícara (chá) de açúcar cristal

1 xícara (chá) de água
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Pudim de Mamão
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Faça uma calda rala com o açúcar e a água, junte o mamão e cozinhe em 
fogo brando por 15 minutos ou até engrossar.
Bata no liquidificador o creme de mamão com o restante dos ingredientes 
até ficar homogêneo. 
Unte uma fôrma de pudim e despeje a mistura. Coloque-a delicadamente 
numa panela de pressão com 2 xícaras (chá) de água, tampe e programe 20 
minutos. 
Retire toda a pressão da panela. Deixe esfriar, desenforme o pudim e leve à 
geladeira por 4 horas antes de servir.

Para a calda
Numa panela misture 1 xícara (chá) de casca do mamão cortada em tiras 
finas aferventadas por 2 vezes (trocando a água), 2 xícaras (chá) de açúcar, 
1 xícara (chá) de água, 1 pedaço de pau de canela, 3 unidades de cravo e 
raspas de 1 limão.  Leve em fogo médio por 15 minutos. Deixe esfriar e 
despeje sobre o pudim de mamão.

Ingredientes
2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

1 kg de mamão picado

1 xícara (chá) de creme de leite

4 ovos

2 colheres (sopa) de margarina

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Pudim de Milho
Amanda Carvalho (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata o milho com o leite, depois passe por uma peneira. Acrescente o 
restante dos ingredientes. 
Despeje a mistura na fôrma untada e asse o pudim em banho-maria em 
forno preaquecido por aproximadamente 40 minutos.
Espere esfriar, desenforme e coloque a calda por cima. Leve à geladeira 
antes de servir.

Calda
Misture o açúcar com a água e leve ao fogo até chegar ao ponto desejado.

Ingredientes
1 lata (200 g) de milho verde

1 lata de leite (utilizar a mesma lata do milho)

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de amido de milho

3 ovos

Calda 

2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água
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Pudim de Queijo
Nerci Conforte da Silveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Numa panela, misture o açúcar e a água, leve ao fogo até virar um carame-
lo. Caramelize uma fôrma de pudim. Reserve.
Bata os ingredientes no liquidificador e despeje a mistura na fôrma cara-
melizada. 
Leve para assar em banho-maria por aproximadamente 40 minutos ou até 
ficar dourado.

Ingredientes
1 colher (sopa) rasa de margarina

2 copos americanos de farinha de trigo

3 copos americanos de leite (ou mais um pouquinho)

3 ovos

1 copo americano de queijo ralado

1 copo americano de açúcar

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

1/3 de xícara (chá) de água
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Pudim de Queijo e Coco
Thereza Pereira da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Bata todos os ingredientes no liquidificador. 
Despeje a mistura na fôrma untada.  Leve ao forno preaquecido para assar.

Dica
Se quiser, faça uma calda e coloque por cima do pudim.

Ingredientes
1 lata de margarina (500 g) de açúcar

1 lata de margarina de farinha de trigo (menos um dedo)

2 ovos

1 litro de leite

2 colheres (sopa) de margarina

Queijo ralado a gosto

Coco ralado a gosto

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Pamonha Doce
Cleuza Felipe da Silva (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Corte o pé e a ponta de todas as espigas.
Selecione as palhas de milho maiores que servirão para enrolar as pamonhas 
e afervente por cerca de 3 minutos para amolecê-las.
Retire o cabelo de milho aderido aos grãos.
Rale as espigas.
Passe a massa na peneira para tirar a fibra grossa.
Coloque a água para ferver em quantidade suficiente para cozinhar as 
pamonhas.
Fatie o queijo e reserve.
Aqueça bem o óleo e sapeque a massa. Acrescente o açúcar, o sal e mexa 
bem. 
Distribua a massa da pamonha nas palhas e recheie com o queijo.
Use seis palhas para cada pamonha.  Amarre bem com tiras de palha ou 
barbante de algodão.  
Cozinhe as pamonhas em água fervente por aproximadamente 40 minutos.
Rende 50 unidades.

Dica da Cleusa 
A massa de milho deve ser cozida o mais rápido possível. O tempo máximo 
que ela pode ficar esperando são 2 horas, depois começa o processo de 
fermentação, alterando o produto.

Ingredientes
10 kg de massa de milho verde (80 a 100 espigas de milho)

2,5 kg de açúcar cristal

1 litro e 250 ml de óleo

1 kg de queijo fresco

75 g de sal

Água para cozinhar as pamonhas
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Pamonha Doce Assada
Maria José de Oliveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Misture todos os ingredientes, exceto o óleo. Escalde a mistura com o óleo 
quente. Misture bem. Despeje a massa numa fôrma untada.
Leve ao forno médio preaquecido por 30 a 40 minutos.
Se preferir, faça pamonhas individuais colocando a massa na folha de ba-
naneira e leve para assar.

Ingredientes
20 litros de massa de milho

5 kg de açúcar

2 litros de óleo quente

1 litro de creme de leite

2 kg de queijo

Leite (conforme necessário) 

1 colher (sopa) de sal
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Pamonha de Sal Temperada
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Rale as espigas de milho, acrescente o sal. Esquente a manteiga de leite e 
escalde a massa.  Reserve.
Corte o queijo em cubinhos. 
Refogue no alho a carne moída já temperada com sal e pimenta de cheiro, 
acrescente o cheiro verde e misture na massa que está reservada.
Recheie cada pamonha com um cubinho de queijo e embrulhe na palha de 
milho previamente aferventada.
Amarre cada uma com barbante de algodão.
Numa panela com água fervente, coloque as pamonhas para cozinhar por 
30 minutos.

Ingredientes
60 espigas de milho

400 g de queijo

4 pimentas de cheiro

5 dentes de alho

2 colheres (sopa) de óleo

700 ml de manteiga de leite

500 g de carne moída

Cheiro verde à vontade

Sal a gosto
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Salgado e
Salgadinho



Enroladinho de Queijo
Thiago Conforte Parreira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Misture a farinha de trigo com a margarina, o ovo, o sal e o açúcar. Em 
seguida, coloque o leite morno até ficar uma massa macia que possa abrir 
sem rasgar (se o leite for pouco, pode acrescentar um pouco mais). Amasse 
bastante. 
Abra a massa com um rolo até ficar fininha, corte em tiras. Recheie a massa 
com pedacinhos de queijo.
Coloque os enroladinhos num tabuleiro untado. Leve para assar em forno 
médio preaquecido.

Dica
Para que fiquem bem douradinhos, pincele com gema antes de ir ao forno.

Ingredientes
1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara (chá) de leite morno

1 ovo

2 colheres (sopa) de margarina

2 colheres (sopa) de sopa de óleo

½ kg de farinha de trigo

1 colher (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

Queijo para o recheio

Manteiga de leite para untar a fôrma

158





Pizza Coberta
Nerci Conforte da Silveira (Comunidade de Paulista)

Modo de Preparo
Massa
Numa vasilha coloque a farinha de trigo, o óleo, a margarina, o açúcar, o 
sal, o ovo e o fermento, misture tudo. Acrescente, aos poucos, o óleo até 
formar uma massa boa para abrir com o rolo ou uma garrafa.

Recheio
Refogue a carne moída com temperos a gosto, acrescente o extrato de 
tomate e junte as batatas em cubinhos. Deixe bastante caldo para regar a 
pizza.

Ingredientes

2 batatas cortadas em cubinhos

½ kg de farinha de trigo

1 colher (sopa) açúcar

1 pitada de sal

1 ovo

1 colher (sopa) de fermento em pó

250 g de muçarela

250 g de presunto

Água morna

1 colher (sopa) de margarina

2 colheres (sopa) de óleo para amassar

200 g de carne moída
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Como montar
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Divida a massa em duas partes: uma para forrar o refratário e outra para 
cobrir a pizza. Abra a massa bem fina.
Sobre a massa, coloque uma camada de muçarela, uma de carne moída e 
uma camada de presunto. Pode repetir as camadas quantas vezes desejar.  
Cubra a pizza com a massa e leve ao forno para assar. 
Quando estiver quase assada, espalhe o caldo do recheio sobre a pizza e 
deixe terminar de assar.

“Esta pizza é parecida com uma torta. Fica uma delícia”, comentou Nerci.
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Requeijão Cremoso
Maria do Carmo Calaça (Comunidade de Pirapitinga)

Modo de Preparo
Ferva os 2 litros de leite, depois resfie até a temperatura de 45°C (até o 
dedo suportar o calor).
Adicione ½ copo (100 ml) de vinagre banco ou de suco de limão mexendo 
levemente só para incorporar os ingredientes. O ácido vai fazer com que 
separe o coalho do soro.
“Quebre” a massa em pedaços para facilitar a saída do soro.
Quando a massa estiver completamente separada do soro, passe por um 
pano fino e limpo para extrair totalmente o soro.
Lave a massa em água corrente para retirar o excesso de acidez.
Bata a massa no liquidificador com a manteiga e o sal. Adicione aos poucos 
o leite quente até adquirir consistência cremosa.
Coloque em copos de vidro esterilizados, feche e guarde na geladeira.
Utilize dentro de 7 dias.

Dica da Maria do Carmo
Se desejar que o requeijão fique mais cremoso, acrescente mais manteiga 
até o limite de 6 colheres.

Dica
Forre uma peneira com um pano de algodão e apoie sobre uma tigela 
funda - se a tigela for rasa, o soro drenado fica em contato com a 
coalhada seca.

Ingredientes
2 litros de leite fervido

300 ml de leite quente

½ copo (100 ml) de vinagre branco ou de suco de limão

2 colheres (sopa) de manteiga de leite

1 colher (chá) de sal

Recipientes de vidro esterilizados
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Requeijão da Roça
Maria do Carmo Calaça (Comunidade de Pirapitinga)

Ingredientes
10 litros de leite cru para o requeijão

5 litros de leite cru para lavar a massa

1 colher de sopa de sal

Modo de Preparo
Coloque 10 litros de leite cru para coalhar naturalmente (1 ou 2 dias).
Verifique o ponto da coalhada que deve estar como um gel firme (antes de 
criar soro).
Retire o creme (espécie de nata) que formou por cima e guarde na geladeira 
para usar posteriormente.
Aqueça a coalhada em fogo baixo até 45°C (até o dedo suportar o calor), 
fazendo pequenos cortes na massa para separar o soro. Mexa lentamente. 
A temperatura não deve passar de 50°C. 
Passe a coalhada por um pano fino e limpo para extrair totalmente o soro. 
Leve a massa para aquecer com 2 litros de leite até o leite talhar.
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Drene novamente o soro passando pelo pano fino.
Lave a massa como da primeira vez utilizando 2 litros de leite.
Escorra novamente e verifique a acidez da massa, se estiver ácida, lave com 
mais 1 litro de leite.
Aqueça a massa, que deve estar com aspecto de ricota, com 1 colher de 
sopa de sal, mexendo até aparecer o fundo da panela. 
Acrescente o creme (tipo de nata) reservado na geladeira que pode ser 
preparado de duas maneiras: frito ou só aquecido. 
Enforme o requeijão em fôrmas de queijo sem fundo.

Preparação do creme
Fritar “a nata” na própria gordura até criar uma borra escura. Assim, ficará 
com uma cor mais escura característica do requeijão da roça e com um 
sabor mais intenso.
Aquecer “a nata” até derreter totalmente. Deste modo ficará com uma co-
loração mais clara e com sabor mais leve.

Dica
Forre uma peneira com um pano de algodão e apoie sobre uma 
tigela funda - se a tigela for rasa, o soro drenado fica em contato
com a coalhada seca.
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Torta de Batata e Frango
Joelma Costa (Comunidade de Fazenda Pires)

Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
Cozinhe as batatas, escorra e amasse-as ainda quentes. Junte a farinha,
o queijo e a manteiga, misture bem até obter uma mistura homogênea.

Recheio
Cozinhe o peito de frango e o desfie.
Numa panela, misture o frango, o milho, a azeitona, o palmito, o molho
de tomate e tempero a gosto.

Montagem 
Divida a massa em duas partes. Forre um pirex com uma parte, coloque
o recheio e cubra com a outra parte da massa.
Leve ao forno preaquecido e asse por 40 minutos.

Ingredientes
2 kg de batata

1 peito de frango

1 xícara (chá) de queijo ralado

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 lata de milho

200 g de palmito

200 g de azeitona

2 colheres (sopa) de manteiga

1 lata de molho de tomate

Pimenta e cheiro verde a gosto
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Torta Fácil de Frango com Iogurte
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Ingredientes
1 pote de iogurte natural

1 xícara (chá) de leite

2 ovos

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

1 xícara (chá) de óleo

2 ½  xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

400 g de peito de frango temperado, cozido e desfiado

2 tomates sem pele e sem sementes cortados em cubos

Orégano a gosto

200 g de muçarela cortada em fatias

Manteiga de leite para untar a fôrma
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Modo de Preparo
Preaqueça o forno em temperatura alta (200°C).

Massa
No liquidificador, bata o iogurte, o leite, os ovos, o queijo, o sal e o óleo. 
Misture os ingredientes liquidificados com a farinha e o fermento.
Amasse com as mãos até a massa ficar homogênea. 
Abra com o rolo e divida em duas partes. 

Recheio
Refogue o frango com os temperos. Depois de cozido, desfie, junte os to-
mates e o orégano a gosto. 

Montagem
Forre uma assadeira untada com a metade da massa, coloque o frango, a 
muçarela e cubra com o restante da massa.
Asse em forno preaquecido por 30 minutos ou até dourar.

Dica
Pincele com gema para ficar bem dourada.

Dica da Ilza
Esta torta pode ser servida quente ou fria acompanhada de salada verde.
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Torta Prestígio Cremosa
Ilza Cardoso de Oliveira (Comunidade de Rancharia)

Modo de Preparo
Torta
Forre um refratário redondo pequeno com os biscoitos de chocolate.
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, o amido de milho e o 
coco ralado. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio, 
mexendo até engrossar.
Despeje o creme sobre os biscoitos, alise e reserve.

Cobertura
No liquidificador, bata o creme de leite com o achocolatado até ficar ho-
mogêneo.
Cubra a torta e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Ingredientes
1 pacote de biscoito Maizena sabor chocolate (200 g)

1 lata de leite condensado

3 latas de leite (use a lata de leite condensado como medida)

2 colheres (sopa) de amido de milho

100 g de coco ralado

Cobertura

1 lata de creme de leite

4 colheres (sopa) de achocolatado em pó
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Este livro foi composto com as fontes Ellianarelle’s Path 
nos títulos e Agenda no texto sobre papel couché 150g. 
Impresso na RB Gráfica, Uberlândia, em dezembro de 
2017.



Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde





Café
da

Tarde








