
LIVRO

DE

RECEITAS

É hora de colocar
a mão na massa!

EDIÇÃO 1

por



LIVRO DE RECEITAS

SALGADOS
EDIÇÃO 1

por

Ingredientes

1 pão francês INTEGRAL
1 fatia de presunto (15g)
1 fatia de queijo muçarela (20g)
1 pitada de orégano

Modo de preparo

1. Corte o pão francês ao meio e recheie.

2. Leve o lanche para uma chapa ou frigideira 
antiaderente e deixe até dourar e
derreter o queijo (virando o lanche durante o 
processo).

MISTO
QUENTE

10min

1 unid. de 75g

R$2,20* unid.
*custo aproximado

A combinação de presunto e 
queijo costuma ser o recheio 
preferido dos alunos. Com o pão 
francês integral e uma pitada de 
orégano você deixará sua receita 
mais original e nutritiva.

INGREDIENTE TURBO



LIVRO DE RECEITAS

SALGADOS
EDIÇÃO 1

por

Ingredientes

1 pacote de polvilho doce (500g)
2 xicaras (chá) de queijo muçarela (500g)
½ xícara (chá) de óleo de soja (100ml)
1 xícara (chá) de leite (200ml)
3 ovos
2 colheres (sopa) de linhaça em pó (20g)
1 colher (sopa) de sal (9,5g)

Modo de preparo

1. Coloque o polvilho em uma vasilha e misture o sal 
e a linhaça em pó.

2. Coloque em uma panela o óleo e o leite e leve ao 
fogo até ferver.

3. Quando ferver coloque aos poucos no polvilho e 
vá mexendo para que tudo fique bem misturado.

4. Coloque a muçarela e os ovos um a um até que a 
massa fique bem lisa.

5. Molde os pães de queijo e leve para assar em forno 
pré-aquecido.

PÃO DE
QUEIJO

30min + forno

20 unid. de 75g

R$1,66* unid.
*custo aproximado

É o salgado mais vendido da 
cantina, sucesso entre todas as 
séries! Com um pouquinho de 
linhaça ele já fica mais 
nutritivo e praticamente não 
dá pra ver nem sentir no 
sabor. Além disso é um 
produto fácil de congelar (cru) 
e depois levar direto para assar.
 

INGREDIENTE TURBO



LIVRO DE RECEITAS

DOCES
EDIÇÃO 1

COOKIES
INTEGRAIS

30min

20 unid. de 40g

R$0,50* unid.
*custo aproximado

por

Ingredientes

100g de manteiga sem sal
1 xícara (chá) de açúcar (180g)
2 ovos
1 xícara (chá) de farinha de trigo (120g)
½ xícara (chá) de farinha integral (60g)
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio (2,5g)
1 ½ xícara (chá) de aveia em flocos finos (120g)
1 xícara (chá) de castanhas quebradas (100g)
1 colher (sopa) de canela em pó (10g)

Modo de preparo

1. Misture a manteiga com ao açúcar e a canela até 
obter um creme leve.

2. Junte os ovos, um a uma, batendo bem a cada 
adição.

3. Aos poucos, adicione a farinha com o bicarbonato, 
mexendo até ficar homogêneo.

4. Por fim, acrescente a aveia e as castanhas.

5. Em uma assadeira untada com manteiga, faça 
bolinha com a ajuda de 2 colheres, deixando um 
espaço entre elas.

6. Asse em forno pré-aquecido até ficarem douradas.

A aveia e as castanhas vão dar 
uma crocância e uma 
turbinada especial aos cookies. 
Como a receita tem um bom 
rendimento, vale a pena pensar 
em vender ela um dia específico 
da semana. Os alunos vão criar 
uma expectativa pelo dia do 
cookie e a chance de 
desperdícios será menor.

INGREDIENTE TURBO



LIVRO DE RECEITAS

DOCES

MUFFIN DE
CHOCOLATE

*custo aproximado

EDIÇÃO 1

por

30min + forno

12 unid. de 60g

R$0,45 unid.

Ingredientes

1 xícara (chá) de farinha de trigo (120g)
1 xícara (chá) de aveia em flocos finos (80g)
1 ovo
2 colheres (sopa) de chocolate em pó (16g)
¾ xícara de açúcar mascavo (135g)
1/3 xícara de óleo de soja (70ml)
1 xícara (chá) de leite (240ml)
2 colheres (chá) de fermento em pó (5g)
1 barra de chocolate meio amargo picada (90g)

Modo de preparo

1. Em um recipiente, misture os ingredientes secos 
(farinha, aveia, chocolate, açúcar e fermento).

2. Em outro recipiente, coloque os ingredientes úmidos 
e bata levemente.

3. Despeje os ingredientes úmidos sob os secos e com 
a ajuda de uma colher, mexa delicadamente até ficar 
uniforme.

4. Porcione em forminhas de muffin.

5. Leve ao forno para assar.

É o sabor de bolo preferido dos 
alunos! Com um pouco de 
aveia na receita, o muffin fica 
super macio e mais nutritivo. 
E com pedacinhos de chocolate 
os alunos nem irão notar o 
ingrediente secreto.

INGREDIENTE TURBO



*custo aproximado

LIVRO DE RECEITAS

BEBIDAS

ACHOCOLATADO
CASEIRO

EDIÇÃO 1

por

5min

1 copo de 200ml

R$1,04 por copo

Ingredientes

1 copo de leite (200ml)
1 colher (sopa) cacau em pó (6g)
1 colher (sobremesa) açúcar (4g)

Modo de preparo

1. Misture o cacau com o leite.

2. Mexa até dissolver e fica homogêneo.

* Se for possível, misture com um mixer, que ajuda a 
dissolver melhor o cacau.

Os achocolatados gelados 
normalmente são mais vendidos 
entre os alunos do Infantil e do 
Fundamental. Pra deixar a 
receita mais nutritiva, sai o 
achocolatado cheio de açúcar e 
conservantes e entra o cacau 
em pó com o verdadeiro sabor 
do chocolate. Teste a receita na 
versão quente também!

INGREDIENTE TURBO



*custo aproximado

LIVRO DE RECEITAS

BEBIDAS

SUCO DE
ABACOULI

EDIÇÃO 1

por

10min

5 copos de 200ml

R$1,21 por copo

Ingredientes

9 fatias de abacaxi (720g)
1 ½ folha de couve-manteiga (30g)
Suco de 1 limão e meio (30ml)
1 ½ copo de água (375ml)

*opcional: 3 colheres (chá) de açúcar (7,5g)

Modo de preparo

1. Lave as frutas e a couve

2. Descasque o abacaxi e corte em pedaços menores. E 
fatie e couve em tiras menores.

3. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e 
bata até ficar homogêneo

4. Passe o suco por uma peneira

Não estranhe a combinação, 
esse suco já foi sucesso de 
venda em algumas cantinas.
A couve deixa o suco bem 
nutritivo e com uma cor 
incrível, sem deixar sabor. Vale 
fazer uma degustação para os 
alunos perderem o preconceito.

INGREDIENTE TURBO
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