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Apresentação
Um dos patrimônios culturais do Brasil mais significativos e de
grande riqueza é a nossa gastronomia. Por reconhecer essa
importância é que o curso de Gastronomia do Grupo Unis tem o
prazer de apresentar o livro de receitas "Comida cheia de
história - cozinheiro nacional".
A culinária é a manifestação da cultura de um povo, por meio de
seus hábitos alimentares. Além do aspecto cultural, cozinhar é
compartilhar, uma atividade que agregam pessoas e despertam
memórias afetivas. Nos leva ao passado, nos permite lembrar de
lugares visitados, de pessoas especiais e as tradições de pratos
em datas festivas. A culinária representa parte da nossa história
de vida.
Os pratos típicos carregam esse legado. E assim, as receitas aqui
apresentadas foram escolhidas pelos nossos alunos. São receitas
de longas tradições familiares, escolhida a dedo para você caro
leitor com muito carinho e amor.
Cada aluno trouxe um pedacinho de sua infância, uma
lembrança de um familiar querido. Esse livro é uma homenagem
a essas pessoas e tradições. Convidamos você a conhecer esse
importante bem cultural imaterial que é a alimentação regional
e esperamos protegê-la para o deleite das próximas gerações.
Separe os ingredientes e vamos criar lembranças afetivas!
Carine Pereira Domingueti
Coordenadora de Gastronomia do Grupo Unis
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Quitandas
ROSCA TRANÇADA RECHEADA
COM DOCE DE LEITE E COCO
Tempo de Preparo: 60 a 80 minutos
Rendimento: 1 kg

INGREDIENTES
3 colheres de sopa de leite
50 gramas de fermento biológico
2 copos americanos de água
1 colher de sopa rasa de sal
1/2 copo americano de açúcar
1 copo americano de óleo
5 unidades de ovos
700 gramas de doce de leite
100 gramas de coco ralado
1 kg de farinha de trigo

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Misture o fermento, uma colher de
açúcar, o sal e a água. Mexa até
dissolver e acrescente meio copo de
farinha.
2. Deixe descansar por 15 minutos,
adicione 4 ovos, o óleo e o restante de
açúcar.
3. Coloque a farinha aos poucos até a
massa desgrudar da mão. Deixe
descansar e dobrar de tamanho.

Montagem
1. Divida a massa em 4 partes e cada parte
divide em três. Assim teremos massa
para 4 roscas de três tranças.
2. Abra cada uma das 3 partes no formato
de retângulo e recheie com o doce de
leite e coco, feche a massa como
"bastões" (rolinhos).
3. Com os "bastões" trance a rosca e deixe
crescer 15 minutos.
4. Misture uma gema de ovo com o leite e
pincele na rosca. Leve para assar em
forno pré aquecido a 180°C por 20 a 30
minutos.

Antônio Marlon Rezende
Essa receita é de minha mãe: uma rosca feita para nos
esperar quando a visitamos.
Moro em Três Corações e, toda vez que vamos à
Lavras, ela a prepara com aquele cafezinho da roça,
purinho, nada de café comprado empacotado, mas
aquele torrado no fogão à lenha e moído por ela
mesma.
Sempre que vamos, tomamos esse café, logo pela
manhã, numa mesa, muitas das vezes bem farta, com
leite, suco, pão de queijo e queijo fresco (Minas
frescal).
Dessa vez, tomamos, eu e minha esposa em casa
mesmo. Fazer um quitute caseiro e comer com quem
amamos não tem preço.
Aprendi essa receita com ela, dentre tantas outras
coisas vindas da mão boa que minha mãe tem para o
trato, primoroso, com as panelas.
Espero que admirem essa delícia de petit fours que fiz
com muito carinho para participar desse livro.
Façam, experimentem e naveguem nesse sabor
magistral, pois tenho certeza que tanto você quanto
sua família vão adorar

04

Quitandas
ROSQUINHAS DE NATA COM
SAL AMONÍACO
Tempo de Preparo: 1 hora
Rendimento: 60 rosquinhas

INGREDIENTES
300 gramas de açúcar
400 ml de leite morno
1 unidade de ovo
1,2 kg de farinha de trigo
1 colher de sopa de manteiga
200 gramas de nata
1 colher de sopa de sal amoníaco

Talita Custódio Da Silva

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Dissolva o sal amoníaco no leite morno
e reserve.
2. Bata o açúcar com o ovo e a manteiga.
3. Acrescente a farinha de trigo aos
poucos, intercalando com a mistura do
leite e sal amoníaco.
4. A massa deve ficar homogênea e
desgrudando da tigela. Se preciso
coloque um pouco mais de farinha.

Montagem
1. Fazer tiras compridas e dobrar ao meio,
trançando em partes paralelas para ficar
como tranças.
2. Assar em formas untadas com farinha e
manteiga.
3. Pode polvilhar açúcar cristal sobre as
rosquinhas antes de assar no forno pré
aquecido a 200°C. Desenformar após
esfriar.

Esta deliciosa receita vem passando de gerações há
décadas. A rosquinha queridinha dos meus pais e
meus filhos. Minha bisavó, vinda da Itália quando
criança, fazia essa delícia para enriquecer o
cafezinho da tarde dos familiares mineiros. Costume
este do “povo da roça” de fazer suas próprias
quitandas, esbaldando-se no privilégio de produzir
delícias em um típico fogão a lenha. Iguaria esta,
feita com ovos frescos da roça, leitinho tirado na
hora e manteiga muitas vezes feita artesanalmente
em casa. As latas de armazenar “merenda” ficavam
abarrotadas de rosquinha, mas não por muito
tempo. Um dedo de proza, um café de cultivo
próprio, um prato de rosquinhas caseiras...Pensem
numa riqueza! Vale a pena passar por gerações,
não?
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Quitandas
BISCOITO DE POLVILHO FRITO
Tempo de Preparo: 20 minutos
Rendimento: 1 porção

INGREDIENTES
2 unidades de ovos
10 colheres de sopa de polvilho
4 colheres de sopa de fubá
1 colher de chá de sal
150 ml de água
350 ml de óleo para fritar

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Misturar bem o polvilho, o fubá, o sal,
o ovo e a água.
2. Colocar o óleo em uma panela grande
e funda.
3. Enrolar os biscoitinhos em forma de
palitinhos e colocar no óleo ainda frio
para não estourar ao fritar.
4. Ligar o fogo e logo que começar a
crescer ir mexendo com uma
escumadeira.
5. Retirar com a escumadeira e colocar
no papel toalha para ficar bem
sequinho.
6. Servir com um café quentinho.

Cintya Isidoro da Ponte
Coura
Café da tarde é uma tradição familiar, ainda
mais quando se trata de família
mineira. São muitas guloseimas deliciosas,
mas sempre tem aquela especial em
cada família, que traz de avó para mãe e
para filha e assim vai...para mim é o
biscoitinho de polvilho frito, que me
acompanha desde a infância. É uma delícia!
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Quitandas
SEQUILHOS
Tempo de Preparo: 50 minutos
Rendimento: 400 gramas

INGREDIENTES
1 xícara de farinha de trigo
1/2 xícara de amido de milho
1/3 xícara de açúcar
100 gramas de margarina
1 unidade de gema
1/2 xícara de açúcar cristal para empanar

Bruna Junqueira De Araújo

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Misture todos os ingredientes até a
massa começar a soltar das mãos.
2. Enrolar os sequilhos e apertar com a
ponta do garfo para fazer uma
decoração.
3. Passar no açúcar cristal e colocar em
uma forma untada e enfarinhada.
4. Levar ao forno a 180°C por 20
minutos.

Minha família sempre teve a tradição do
cafézinho da tarde. Mesmo que esteja só
eu e minha filha em casa, sempre
montamos uma mesa com nosso
cafézinho. Os sequilhos são uma
lembrança da infância que minha avó
sempre fazia. Depois que ela faleceu,
minha mãe continuou fazendo e me
ensinou. E hoje faço para minha filha.
Uma simples receita que me traz uma
grande memória afetiva!
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Quitandas

BROA DE MILHO
Tempo de Preparo: 1h30 minutos
Rendimento: 30 unidades

INGREDIENTES
3 unidades de ovos
2 colheres de sopa de manteiga
1/5 xícara de açúcar
1 copo de leite
500 gramas de milho verde
100 gramas de queijo canastra
1 xícara de fubá
1 colher de chá de bicarbonato de sódio

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Bata no liquidificador os ovos, a
manteiga, o açúcar, o leite, o milho
verde e o fubá até que faça uma
mistura homogênea.
2. Acrescentar o bicarbonato de sódio e
o queijo canastra em pedaços.
3. Untar a forma com óleo e polvilhar
com farinha de trigo.
4. Despejar a massa na assadeira e levar
para assar em forno médio por 50
minutos..
5. Depois de assado, espere esfriar e
corte os pedaços.

Vera Lúcia De Morais
Ramos
Broa de Milho Verde receita da minha vó Angelina.
Lembro como se fosse hoje as tardes na casa de
minha vó Angelina. Os netos todos juntos
saboreavam as delícias da vovó. Eram tardes
alegres acompanhadas de deliciosos cafés com
quitandas feitas por ela. Sempre animada, ela não
media esforços para agradar os netos, entre todas
as gostosuras que ela fazia a que mais se
destacava era a “Broa de Milho”, saborosa e muito
gostosa.
Esta broa é uma receita que vem passando de
geração em geração e até hoje faço na minha casa,
minha família adora com um bom cafezinho.
Espero que tenham o prazer de fazer essa receita e
possam sentir o gostinho de “café de vó”.
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Quitandas

PÃO CASEIRO
Tempo de Preparo: 60 minutos
Rendimento: 1 kg

INGREDIENTES
1 1/2 kg de farinha de trigo
1 copo de leite
1 copo de água
2 colheres de manteiga
1/2 copo de óleo
1 colher de sopa de sal
1/2 copo de açúcar
100 gramas de fermento fresco
2 unidades de ovos

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Misture o ovo, o açúcar, a manteiga, o
sal, o leite. Reserve.
2. Aqueça a água e dissolva o fermento
nela, misturando um pouco de trigo.
3. Junte as duas misturas e acrescente a
farinha de trigo aos poucos.
4. Mexa até a massa soltar das mãos. Se
preciso colocar um pouco mais de
farinha.
5. Solve a massa um pouco e deixe
descansar por 1 hora.

Suellen Jacob Afonso
Eu aprendi a fazer o pão caseiro com
uma amiga. Ela tinha uma padaria e eu
ajudava na produção dos pães para ela.
Essa receita ela aprendeu com a mãe
dela e eu ensinei a minha irmã. Sempre
faço em casa e meus parentes adoram
comer quentinho quando vem nos visitar.

Montagem
1. Separe a massa em diversas bolas.
2. Abra com o rolo de massa e enrole os
pãezinhos.
3. Deixe descansar mais 30 minutos.
4. Passa com o pincel uma gema de ovo em
cima dos pães e leve para assar.
5. Forno a 180°C até os pães dourarem.
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Pratos principais
MINGAU DE ARROZ COM
CHARQUE
Tempo de Preparo: 40 minutos
Rendimento: 10 porções

INGREDIENTES
500 gramas de charque
1/2 unidade de cebola
2 unidades de pimentinha
4 xícaras de arroz
1 dente de alho
1/2 unidade de tomate
3 1/2 xícara de água

Isabelle da Costa Fernandes

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Corte o charque em pedaços pequenos
e coloque com água para ferver e
retirar o sal.
2. Na panela de pressão coloque os
temperos com um pouco de azeite ou
óleo e deixe fritar, acrescente o
charque desfiado, um pouco de
colorau e o arroz.
3. Misture bem, coloque as xícaras de
água ou até cobrir. Tampe a panela e
assim que pegar pressão, marque 10
minutos. Desligue e espere sair a
pressão.
4. Nessa receita acrescentei também
cogumelo, alcaparras e azeitonas.
5. Você pode acrescentar outros
ingredientes a gosto.

Essa receita, a vovó fazia pra a família
comer. Antigamente eles não tinham
muitas condições financeiras, então ela
fazia a receita com 1 quilo de arroz e
meio quilo de charque para render. O
charque na época era muito barato.
Como ela fazia muitas vezes esse mingau
de arroz com charque para a família se
alimentar virou tradição. Sendo uma
receita que rende bem e é delicioso.
Nessa receita, acrescentei cogumelos,
alcaparras e azeitonas, ficou perfeito.
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Pratos principais

NHOQUE DE BATATA COM
MOLHO POMODORO
Tempo de Preparo: 2 horas
Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES
1,5 kg de batata asterix (8 unidades médias)
2 unidades de gemas
1 xícara de farinha de trigo
Sal a gosto
Farinha de trigo para polvilhar a bancada
Molho de tomate ou outro de sua preferência

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Lave, descasque e corte as batatas em pedaços
grandes, transfira para a panela, cubra com
água e leve ao fogo alto. Assim que ferver,
junte 1 ½ colher (sopa) de sal, abaixe o fogo e
deixe cozinhar por 20 minutos, até ficarem
macias.
2. Escorra bem a água e passe as batatas ainda
quentes por um espremedor.
3. Tempere com 2 colheres (chá) de sal e
acrescente ¼ de xícara (chá) da farinha de
trigo. Misture.
4. Junte as gemas e aos poucos, adicione o
restante da farinha, até dar o ponto de enrolar.
Para verificar o ponto, modele uma bolinha; se

Daniele Marques De
Oliveira
Em minha casa sempre tivemos o costume de fazer
algum tipo de massa para o almoço de domingo, mas o
Nhoque sempre foi a preferência de todos em casa,
meu pai ama!
Minha mãe me ensinou a receita e apesar de ser
simples, requer alguns cuidados para que a massa fique
leve e saborosa.
Eu sempre tive o hábito de cozinhar e chamar a minha
filha Bellinha pra me ajudar, é uma forma dela estar
sempre perto de mim, e desde pequenininha ela
também se tornou uma amante deste prato, o qual ela
carinhosamente chama de “Macarrão de Bolinha”.
Então sempre é uma festa fazer este prato, pois ela me
ajuda, coloca a mão na massa e adora cortar as
bolinhas!

não grudar na mão, está no ponto.
5. Leve uma panela grande com água ao fogo
alto. Unte duas assadeiras grandes (ou
refratários) com óleo. Assim que a água ferver,
misture 1 colher (sopa) de sal.
6. Polvilhe a bancada e duas assadeiras com
farinha. Modele os nhoques e coloque na
assadeira com farinha.
7. Mergulhe cerca de 20 nhoques por vez na
água fervente e quando subirem à superfície
retire com a escumadeira, Transfira para a
assadeira untada com óleo. Sirva a seguir com o
molho pomodoro. ( Molho de Tomate)
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Pratos principais

FRANGO CAIPIRA
ENSOPADO
Tempo de Preparo: 60 minutos
Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
1 frango caipira inteiro cortado em pedaços e
limpo
1 unidade de cebola média
4 unidades de dente de alho
3 colheres de chá de óleo
1 unidade de tempero caldo de galinha
3 xícaras de água fervente
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
Cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Corte o frango em pedaços, tempere
com sal, o alho e a pimenta.
2. Aqueça o óleo em uma panela.
Acomode os pedaços de frango na
panela e refogue aos poucos até
dourar.
3. Acrescente a cebola e deixe dourar.
4. Adicione a água e o caldo de galinha.
Deixe ferver por aproximadamente 20
minutos ou até o frango ficar macio.
5. Acrescente cheiro verde a vontade e
sirva quente.

Francielly Carolina Da Silva
Desde quando nasci o prato principal em todos os
domingos é o frango caipira. Minha vó Adenícia
mora na zona rural e há mais de 40 anos ela faz
criação de galinhas e frangos caipiras para
consumo próprio. Então todos os domingos vamos para
a casa dela almoçar com meus avós.
A receita atualmente passou pela minha mãe, para mim
e minha irmã. Os almoços de família aos
domingos com frango caipira é uma tradição de muitos
anos e que fazemos questão de mantê-la.
Os acompanhamentos variam muito nestes almoços
como: lasanha de presunto e queijo, angu,

quiabo cozido, batatas assadas, macarronada,
tutu, mas sempre tem o franguinho na mesa.
Com a correria do dia a dia, não abrimos mão do
domingo em família.
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Pratos principais
MACARRÃO AO MOLHO
VERMELHO
Tempo de Preparo: 40 minutos
Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
1 kg de tomate maduro
340 gramas de polpa de tomate
400 gramas de calabresa defumada
200 gramas cebola branca
200 gramas azeitonas verdes
500 gramas macarrão talharim
50 gramas alho picado

Danila Damasceno Monzini

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Faça dois cortes no formato de X na
ponta do tomate.
2. Ferva água em uma panela grande
mergulhe os tomates para tirar a pele.
Escorra os tomates e retire a pele.
3. Com a mesma água dos tomates
adicione sal e cozinhe a massa. Reserve.
4. Doure o alho e a cebola, acrescente os
tomates picados e a polpa e cozinhe
até desmanchar os tomates.
5. Na frigideira saltei a calabresa,
acrescente a azeitona e o molho.
Cozinhe um pouco.
6. Coloque a massa e sirva quente.
7. Se preferir pode adicionar o
manjericão fresco e queijo parmesão.

O macarrão sempre foi uma tradição na família, com
um avô italiano então não teria como ser diferente.
Desde muito pequena me recordo das férias e do
maravilhoso macarrão ao molho vermelho feito pelo
meu avô, onde todos se reuniam em volta da mesa para
saborear a grande tradição da família. Tios, tias ,
primos, primas, vô, vó e meus pais todos juntos
fazíamos a festa, sempre com um bom vinho, é claro só
para os adultos. Meus avós se foram e a tradição
permanece viva até hoje na família, porém todos
seguiram para caminhos diferentes e se tornou mais
difícil a reunião familiar.
(IN MEMORIAM FRANCHESCO SATIRO MONZINI)
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Pratos principais
SOPA DE CALABRESA COM
LEGUMES
Tempo de Preparo: 35 minutos
Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES
7 gramas de sal
9 gramas de alho
100 gramas de cenoura picada em cubos
100 gramas de tomate picado em cubos
120 gramas de brócolis
15 gramas de cheiro verde
15 gramas de óleo ou azeite
200 gramas de calabresa picada em cubos
290 gramas de feijão cozido
300 gramas de macarrão
350 gramas de batata picada em cubos
40 gramas de cebola picada em cubos
45 gramas de pimentão
950 ml de água ou caldo de carne caseiro

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Aqueça o óleo em uma panela.
2. Frite a linguiça calabresa por 2 a 3
minutos. Reserve.
3. Na mesma panela refogue a cebola,
acrescente o alho até dourar.
4. Acrescente os legumes e a calabresa e
tempere com sal.
5. Coloque o caldo de carne ou a água.
6. Tampe e deixe ferver.
7. Tire a espuma da superfície com uma
escumadeira.
8. Reduza o fogo e cozinhe po 8 a 10
minutos, até os legumes amaciar.
9. Acrescente o macarrão nos 4 a 6
minutos finais e deixe ficar ao dente.
10.Verifique o tempero e sirva com
torradas.

Isac Pereira
A sopa é um prato muito versátil que pode ser servido em
várias ocasiões. E aqui no meu lar a sopa de legumes, ou
carne, ou cremes são muitos bem vindos. Todos nós somos
apaixonados por este delicioso prato. E a sopa tornou
tradição em nosso lar no jantar, quando observei que na
geladeira sempre tinha algumas sobras de alimentos
(abobrinha refogada, cenoura, coxa de frango, talo de
beterraba, couve) resolvi fazer um sopão com tudo que
tinha nos potinhos da geladeira e todos amaram a receita
suculenta. Minha filha mais velha quando mais nova,
apaixonada por sopão chegou até questionar minha sogra:
“Vó por que a senhora não pede para meu pai te ensinar a
fazer sopa?” (uma vez que ela só fazia sopa com três
ingredientes além dos temperos – cenoura, batata e
macarrão). Obvio que minha sogra respondeu: “Antes de seu
pai nascer eu já sabia fazer sopa”. Mas criança em sua
sinceridade não concordou “mas, não igual meu pai”. Assim,
seja qual for a estação a sopa é tradição aqui em casa.
Caso, queira saborear um prato diferenciado no jantar aqui
em casa, é melhor avisar com antecedência, caso contrário,
será muito bem vindo a saborear uma deliciosa sopa de
calabresa, frango, carne, legumes, creme de abobora, caldo
verde, caldo de feijão, fubá ou o que tiver na geladeira.
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Pratos principais
FAROFA RAINHA
(ACOMPANHAMENTO)
INGREDIENTES
250 gramas de farinha de milho ou farinha de
mandioca crua
115 gramas de cebola
70 gramas de óleo
40 gramas de manteiga
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
Salsinha a gosto

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Coloque o óleo em uma panela.
2. Acrescente a cebola picada.
3. Quando começar a dourar, adicione a
manteiga.
4. Ao atingir uma cor caramelo, desligue
o fogo.
5. Acrescente a farinha e misture bem.
6. Coloque a salsinha, o sal e a pimenta
do reino a gosto.
7. Prove o sal e sirva como
acompanhamento.
8. Fica delicioso e você pode fazer com
bacon também.

Sabina Maria Rodrigues
Sallum Carvalho
Esta receita nasceu de uma preparação já ancestral de
nossa mãe e virou “Farofa
Rainha” na família.
Na simplicidade de seus ingredientes é considerada um
complemento perfeito
para os deliciosos pratos mineiros.
Preparada com carinho e cuidado vem conquistando as
gerações.
Tem gosto de chegada, de acolhida e de afago com
brandura. Tem também gosto
de saudade quando todos se vão e no trono da
ancestralidade espera que voltem.
As raízes familiares fazem com que pousem novamente
em um curto espaço de
tempo e é quando vozes ecoam assim: “mãe...tia... hoje
tem farofa da Vó?”
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Pratos principais
TORTA DO IMPROVISO
Tempo de Preparo: 60 minutos
Rendimento: 12 porções

INGREDIENTES
1 unidade de ovo
5 colheres de sopa de farinha de trigo
5 colheres de sopa de parmesão ralado
1 colher de fermento em pó
1/2 xícara de leite
1/2 xícara de óleo
1 pitada de orégano
1/2 unidade de cebola
500 gramas de linguiça
1 unidade extrato de tomate
3 unidades de batata
1 unidade de cenoura
1/4 unidade de repolho

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Em uma panela, desmanche a linguiça
e frite para fazer um ragu, com ela
bem frita acrescente a cenoura.
2. Acrescente as batatas e o repolho e
deixe cozinhar por uns minutos.
3. Coloque o extrato de tomate, ajuste o
sal e reserve.
4. No liquidificador bata o óleo, leite,
ovo, orégano e cebola. Em seguida
acrescente o queijo ralado e depois
aos poucos a farinha. Bata até ficar
uma massa.
5. Coloque o fermento.
6. Despeje 1/3 da massa numa forma
untada, espalhe o ragu de linguiça e
vegetais, coloque o restante da massa
por cima.
7. Leve ao forno para assar por 45
minutos a 180°C.

Marcelo Dos Santos Souza
Escolhi uma receita que minha sogra usa
a muitos anos. Ela conta que no final do
mês, quando a “mistura” ia acabando ela
precisava inventar algo criativo, já que
suas crianças eram enjoadas para comer.
Então ela usava linguiça, por ser mais
barato, e alguns vegetais que sempre
sobravam na geladeira, criando uma
torta que sempre fazia muito sucesso.
Acabou então virando prato principal em
muitas ocasiões.
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Pratos principais
MAKLUB (PRATO FESTIVO DA
CULINÁRIA PALESTINA)
Tempo de Preparo: 80 minutos

INGREDIENTES
500 gramas de patinho
1 unidade de berinjela
1 unidade de cebola grande
1/2 xícara arroz branco ou parboilizado
1 xícara macarrão cabelo de anjo quebrado ao
meio
1 xícara de nozes
1 colher de sopa de cominho em pó
1 colher de sopa de canela em pó
Sal a gosto
Pimenta do reino preta a gosto
Azeite para refogar

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Cortar a carne em tiras e temperar
com sal, canela, cominho e pimenta do
reino. Deixar descansar por 30
minutos.
2. Enquanto espera os 30 minutos, corte
a cebola e a berinjela, também em
tiras e reserve.
3. Frite a carne com azeite e reserve. Na
mesma panela frite a cebola e a
berinjela até ficarem macias e reserve
(pode juntar com a carne que já está
frita).
4. Também na mesma panela, frite o
macarrão cabelo de anjo (cru mesmo),
depois junte o arroz, frite mais um
pouco, acrescente sal a gosto e cubra
com água até cozinhar.
5. Junte tudo na panela, com o fogo
desligado: Macarrão com arroz já
cozidos, a carne, a berinjela e a cebola
e decorar com nozes.

Tânia Monteiro Cauás
O maklube é um típico da Palestina. Esse prato
era o preferido do meu avô Helkel, que veio de
Bethlehem, Palestina pro Brasil quando era
jovem.
A minha Alva, esposa dele, aprendeu a fazer
esse prato com a sua sogra, a minha bisa
Handume.
A minha avó falava que esse prato era feito
todo domingo na casa da minha bisa. E assim
se perpetuou até a minha avó falecer; todo
domingo ela fazia Maklube pro almoço.
Montagem
O modo tradicional de servir: virar a panela
numa travessa grande. Ele fica com um
formato parecido com o do cuscuz
paulista. Mas aqui, eu resolvi montar uma
porção individual com a ajuda de um aro.
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Pratos principais
MACARRÃO COM MOLHO
FRITO
Tempo de Preparo: 20 minutos
Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
2 latas de extrato de tomate
1/2 xícara de óleo
1 unidade de cebola branca
1 unidade de dente de alho
1 pacote de macarrão
Cheiro verde a gosto
1/2 xícara de caldo de carne (feito em casa)
Queijo para decorar

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Colocar a água do macarrão para
ferver e enquanto isso preparar o
molho.
2. Colocar na panela o óleo e aguardar
ferver.
3. Depois adicionar a cebola e o alho,
fritar até ficar transparente.
4. Adicionar os dois potes de extrato de
tomate, misturar e deixar fritar.
5. Após alguns minutos, conferir o sal e
acrescentar o caldo de carne e o
cheiro verde.
6. Deixar fritar por mais alguns minutos.
7. Adicionar o molho ao macarrão
cozido.
8. Decorar com queijo e se deliciar.

Rafael Vilani Bandeira
Essa receita é feita desde minha
bisavó, que fazia para os almoços de
final de semana, foi passada para
minha avó e agora reproduzo, é algo
que fica no paladar e pretendo
reproduzi-la para meus filhos.
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Pratos principais

TORTA 3 PINGOS DE
FRANGO
Tempo de Preparo: 60 minutos
Rendimento: 1 kg

INGREDIENTES
12 colheres de sopa de farinha de trigo
1/2 copo de óleo
2 copos de leite
3 unidades de ovos
100 gramas de queijo ralado
1 colher de fermento em pó
Sal a gosto
1/2 kg de peito de frango sem osso
1 lata de milho
1/2 lata de extrato de tomate
1/2 unidade de cebola
2 colheres de sopa de requeijão

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Bata a farinha, os ovos, o leite, o óleo,
o queijo ralado, o fermento e o sal no
liquidificador.
2. Doure a cebola e acrescente o frango
em pedaços.
3. Refogue o frango, com o milho e o
extrato de tomate.
4. Com a massa e o recheio prontos,
coloque 1/2 da massa em uma forma
untada com manteiga e farinha.
5. Acrescente o recheio e cubra com o
restante da massa.

Walter Gabriel Kentenich
Silva
Está é uma receita que aprendi com minha
mãe, era a minha torta preferida na infância,
todos os sábados a noite se pudesse eu
gostaria que tivesse a torta.
E foi a primeira torta que aprendi a fazer. Por
ser uma receita barata e prática, sem dúvidas
se encaixa perfeitamente na realidade de
muitas famílias.
Comer essa torta e não lembrar da minha
infância é impossível.
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Pratos principais
FRANGO REFOGADO
Tempo de Preparo: 50 minutos
Rendimento: 1 kg

INGREDIENTES
1 kg de frango ou de asinha
Açúcar para dourar o frango
1 unidade de caldo de galinha
1 unidade de cebola picada
3 unidades de dentes de alho
2 xícaras de água
Sal a gosto
Cebolinha a gosto
Pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO
Mistura

1. Lave e reserve o frango.
2. Em uma panela jogue um
pouco de açúcar e deixe
caramelizar. Acrescente o
frango e refogue bem até
ficar moreninho.
3. Abaixe o fogo e acrescente
os outros ingredientes
deixando a água por último.
4. Tampe a panela e deixe o
frango cozinhar até que ele
fique bem macio e o caldo
um pouco grosso.
5.Decore com cebolinha
picada a gosto.

Beatriz Goulart De
Souza
Essa receita foi passada da minha bisa
para minha avó, que ensinou suas duas
irmãs mais novas. Ela fazia esse frango
todo domingo quando íamos à sua casa.
Quando eu tinha uns 10 anos minha avó e
minha tia me ensinaram. Eu não ligava
muito para cozinha na época, mas
quando ela morreu, um ano depois,
comecei a cozinhar como um tipo de
lembrança dela. Porque ela estava
sempre na cozinha fazendo meu almoço.
Desde então não largo a cozinha. Faço
esse prato pelo menos uma vez no mês
quando meus tios (irmãos da minha vó)
passam aqui em casa. Com nosso jeitinho
bem mineiro sempre acompanhamos esse
prato com arroz, feijão, quiabo e angu.
Não tem jeitinho melhor para comer essa
maravilhosidade.
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Pratos principais
FRANGO ASSADO COM
BATATAS
Tempo de Preparo: 2 horas
Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES
1 kg de coxa e sobrecoxa de frango
500 gramas de batata
1 colher de sal
1 unidade de cebola
100 gramas de cheiro verde
Pimenta do reino a gosto
4 dentes de alho

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Lave bem as coxas e sobrecoxas
de frango.
2. Prepare o tempero com sal, alho
e cheiro verde. Faça uma
pastinha e tempere o frango
massageando bem.
3. Pique a cebola em rodelas
grandes, em uma vasilha coloque
as coxas e sobrecoxas já
temperadas e coloque as cebolas
por cima e deixe marinar de um
dia para o outro.
4. Corte as batatas em rodelas

Jussara Das Graças Alves
Rezende
Na minha família sempre foi tradicional o
almoço de domingo. E essa receita é simples
mas muito especial para mim. Sempre aos
domingos minha amada mãezinha, Maria,
preparava seu delicioso frango assado e toda
família reunia
para saborear. E como bons mineiros não podia
faltar o pão de queijo hehe. E é essa memória
afetiva que irei guardar sempre: a família
reunida, boas risadas e muita comilança.
E como senão bastasse sempre tinha seu
delicioso arroz doce para sobremesa, ahhh que
delicia!
Espero ter passado um pouquinho de afeto e
alegria de nossos domingos em família.

junte ao frango e cubra a
travessa de vidro com papel
alumínio e leve ao forno a
200°C e deixe assar por 1:00
horas, em seguida retire o papel
alumínio e deixe dourar por 30
minutos.
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Pratos principais
TAGLIATELLE AO MOLHO
PESTO
Tempo de Preparo: 25 minutos
Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
40 gramas de manjericão
80 ml de azeite de oliva
2 gramas de alho
400 gramas de macarrão tagliatelle
130 gramas de nozes
40 gramas de queijo parmesão ralado
3 gramas de sal

MODO DE
PREPARO
Mistura
1. Bate em um
processador o azeite, o
manjericão, o alho, o
queijo parmesão e as
nozes.
2. Passe para a tigela e
acrescente o sal a gosto.
Reserve.
3. Cozinhe a massa até
ficar al dente.
4. Aqueça o molho e cubra
a massa.

Maria Isabel Mantovani
Dos Reis
Essa receita minha madrinha aprendeu a
muitos anos atrás, quando trabalhava em
uma casa de família de origem
italiana. Na primeira vez que ela fez
minha vó ficou apaixonada, então sempre
que ela vem visitar nossa família
é uma receita obrigatória a ser feita.
Acabou virando receita da família!
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Salgados
PÃO DE QUEIJO RECHEADO
Tempo de Preparo: 70 minutos
Rendimento: 15 unidades

INGREDIENTES
500 gramas de polvilho doce
300 ml de leite
150 ml óleo
3 unidades de ovos
400 gramas de queijo minas meia cura
ralado
1 colher de sopa de sal
300 gramas de bacon e calabresa

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Coloque o polvilho em uma
tigela grande. À parte, aqueça o
sal, o leite e o óleo.
2. Quando ferver escalde o polvilho
com essa mistura, mexa bem
para desfazer as pelotinhas.

José Daniel Vilas Boas
Faria
Quem começou a preparar essa receita
foi a minha avó, preparava nos cafés da
tarde quando reunia toda a família em
sua casa.
Hoje minha mãe também prepara essa
receita, e eu aprendi apenas olhando ela
fazer.
Essa receita é muito saborosa e também
muito prática de se fazer, espero que
todos vocês gostem!

3. Deixe esfriar, acrescente os ovos,
um a um, alternando com o
queijo e sovando bem após cada
adição.
4. Unte as mãos se necessário.
Pegue um pouco da massa e
abra na palma da mão, coloque
o bacon e a calabresa picados
bem no centro e feche com
cuidado, coloque em uma
assadeira untada, leve ao forno
médio 180°C. Asse até ficar
douradinhos.
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Salgados
PÃO DE QUEIJO DE BATATA
Tempo de Preparo: 1h e 30 minutos
Rendimento: 80 unidades

INGREDIENTES
12 unidades de batatas pequenas
300 gramas de mussarela
200 gramas de parmesão
200 gramas de queijo canastra
1 kg de polvilho azedo
1 xícara de óleo
2 xícaras de leite
Sal a gosto

3 unidades de ovos

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Misture o leite e o óleo em uma
leiteira e leve ao fogo para
amornar.
2. Em uma vasilha coloque o
polvilho azedo peneirado,
adicione aos poucos o leite e o

Lucas Rosa Paiva
A receita em questão foi desenvolvida
pela minha mãe, que utilizava a batata
para ajudar a render o
pão de Queijo que era por sua vez o prato
favorito da casa, hoje, é indispensável no
almoço de
domingo, ou no churrasco. Prato que
acompanha bons cafés da tarde e que será
passado de geração
para geração.

óleo e mexa com uma colher.
3. Adicione os ovos e mexa bem.
4. Rale todo o queijo e acrescente
a massa.
5. Cozinhe as batatas, amasse e
acrescente a massa. Misture
bem.
6. Faça bolinhas e coloque em uma
forma untada.
7. Asse a 200°C por 20 minutos,
ou até a parte de cima do pão
começar a dourar.
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Salgados
PASTELZINHO DE FUBÁ
Tempo de Preparo: 1h e 30 minutos
Rendimento: 50 unidades

INGREDIENTES
1 kg de farinha de milho
150 gramas de polvilho azedo
1 litro de água
1 colher de sal
Recheio de sua escolha

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Coloque a água para ferver.
2. Em uma tigela acrescente a
farinha de milho, o polvilho
azedo e o sal. Misture bem.
3. Coloque aos poucos a mistura na
água e mexa sempre muito bem
para ir cozinhando aos poucos.
4. Retire do fogo depois de
cozinhar e deixe mornar.
5. Comece a sovar a massa até dar
o ponto de enrolar.

Cibele Caroline Dos
Santos
Essa é uma receita muito especial porque
era da minha falecida avó . Aqui no meu
bairro a uns 30 anos atrás a casa da
minha avó vivia cheia de gente por conta
das delícias da dona Antônia ...Como uns
dos pratos principais, o verdadeiro pastel
de farinha de milho nunca podia faltar
na mesa na hora do café.

6. Tipos de recheio: queijo com
ervas, queijos, presunto,
calabresa, carne seca, carne
moída e bacon.

25

Salgados

ESFIRRA DA VÓ TEREZA
Tempo de Preparo: 2 horas
Rendimento: 40 unidades

INGREDIENTES
Massa:
1 kg de farinha de trigo
3 colheres de sopa de açúcar
1 colher de sopa de sal
100 gramas de fermento
3 copos americano de leite morno
1 copo americano de óleo
1 colher de chá de fermento químico
30 gramas de fermento biológico em pó
1 unidade de cebola média
Recheio:
1 kg de carne moída
4 unidades de tomates médios
1 unidade de cebola grande
1 unidade de pimentão
3 colheres de sopa azeite
2 unidades de limões
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
Tempero a gosto

Wanderson Gomes de Souza

Minha mãe, D. Tereza, Vó Tereza, foi salgadeira por
uma vida inteira. Nos criou vendendo salgados em
bares e restaurantes da minha cidade, além de fazer
salgadinhos para festas de aniversário e casamento. O
apelido dela na minha cidade é Tereza Salgado.
Quando eu era criança, todos os dias quando acordava
para ir para a escola, todos os dias tinha uma esfirra e
um kibe me esperando para o café. Assim, eu comia o
kibe no café da manhã e levava a esfirra de lanche,
pois sempre foi o melhor salgado da vida de salgadeira
de minha mãe. Sempre foi uma esfirra muito famosa e
que recebia muitas encomendas para festas de
aniversários e casamentos também.
Minha mãe teve a concessão da Cantina da ESA
Mistura
(Escola de Sargentos das Armas) aqui na minha cidade
1. Massa: Misture os fermentos, o açúcar, o sal e o óleo.
durante 8 anos. E qual era o salgado com mais saída!??
Reserve.
Exatamente, a tal esfirra.
2. Bata no liquidificador o leite morno, a cebola picada
Quando cresci e comecei a gostar de cozinha, enquanto
e junte aos secos.
não aprendi a fazer a esfirra e o kibe não sosseguei.
3. Acrescente a farinha aos poucos até desgrudar da
Ela sempre fez todo tipo de salgado. Coxinhas, risolis,
tigela. Sove a massa e deixe descansar por 30
pão de salsicha, pastéis, croquetes, etc, mas nada, em
minutos.
minha opinião, se comparava às esfirras.
4. Recheio: Temperar a carne com os limões, o azeite,
Lembro também dos meus colegas de futebol. Sempre
sal e pimenta do reino. Reserve.
5. Retire as sementes do tomate e pique pequeno,
que a gente jogava, passava depois em casa para
junto com a cebola e o pimentão.
comer esfirras. Meus amigos me diziam: “Depois do
6. Acrescente a carne e deixe marinar por 30 minutos.
jogo, vó Tereza”? O coro era sempre o mesmo: “Vó
Tereza e as esfirras”. Parece brincadeira, mas não é.
Montagem
Assim minha mãe nos criou, vendendo salgados. A
1. Após o tempo de repouso da massa e marinada do
Esfirra não era o único salgado, mas eram
recheio, retirar o excesso de líquido que dará na cara
coadjuvantes no processo todo, acredite. Não eram
com um recipiente de escorrimento ou mesmo com uma
salgados ruins, apenas não eram tão bons quanto esse.
peneira.
A receita original, segundo ela, não é essa que aqui
2. Para pegar os pedaços das massas que serão utilizados
trabalhei. Por exemplo, no lugar do leite, ia água. Ela
para cada esfirra, separe pequenas bolinhas para que
passou a usar leite pq fica mais macio. Não tinha o “Pó
sejam abertas.
Royal”, mas ele dá uma maciez interessante na massa
3. As bolinhas de massa podem ser abertas com rolo, na
mão ou mesmo através de tortilheiras (que foi o caso que que só o fermento comum não consegue - segundo ela.
Enfim, tenho orgulho de ter sido criado por uma
utilizei nesta receita)
salgadeira que nos alimentou e nos educou á base de
4. Abrir a massa, fazer o recheio e fechar em formato
muito amor e muitos salgados - com a esfirra sendo a
triangular colocando as emendas para baixo.
5. Depois de colocar na forma, quebrei dois ovos, retirei as
principal estrela.

MODO DE PREPARO

claras e bati as gemas. Pincelei em cima de cada uma das
esfirras para dar cor.
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Sobremesas

BOLO GELADO
Tempo de Preparo: 65 minutos
Rendimento: 12 porções

INGREDIENTES
Massa:
5 unidades de ovos
2 xícaras de açúcar
200 ml de leite
1 1/2 xícara de farinha de trigo
1 colher de sopa fermento em pó
Calda:
1 lata de leite condensado
400 ml de leite
200 ml leite de coco
100 gramas de coco ralado

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Bata as claras em ponto de neve e
depois junte as gemas uma a uma.
Continue batendo e aos poucos
acrescente o açúcar.
2. Adicione aos poucos intercalando a
farinha de trigo e o leite.
3. Por último coloque o fermento em pó
e misture delicadamente.
4. Leve para assar em uma assadeira
retangular em forno preaquecido a
180°C por cerca de 40 minutos.
Reserve.
5. Para a calda coloque o leite
condensado, o leite e o leite de coco,
Misture.

Michelle De Salles Oliveira
Minha mãe fazia muito bolo gelado e eu sempre
ajudava.
Então, essa receita me lembra a infância. Lembro que
minha mãe cortava o bolo e banhava um a um para
ficar
mais molhadinho. Hoje, como praticidade, eu adaptei e
jogo a calda em todo o bolo primeiro e só depois corto.
Eu trouxe essa receita adiante, porque me traz boas
recordações de minha mãe, além de ser uma delícia.
Meus filhos, meu marido e meus sobrinhos adoram esse
bolo, então sempre que possível eu faço.

Montagem
1. Com o bolo ainda quente, faça furos com um garfo e despeje
a calda sobre todo o bolo e polvilhe o coco ralado.
2. Tampe a forma com papel alumínio. Espere esfriar e leve à
geladeira por cerca de 8 horas.
3. Corte em fatias, passe as fatias no coco ralado e embale no
papel alumínio para manter a umidade por mais tempo.
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Sobremesas
ARROZ DOCE
Tempo de Preparo: 50 minutos
Rendimento: 3 porções

INGREDIENTES
1 copo americano de arroz
cozido
1/2 litro de leite
1/2 xícara de açúcar
1 pitada de sal
Canela em pó a gosto

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Misture o arroz e o leite em
uma panela e leve ao fogo.
2. Deixe cozinhar alguns
minutos e coloque o açúcar,
misture bem, tampe a
panela e deixe cozinhar.
3. Transfira para uma travessa
e deixe esfriar um pouco.

Ivanil Borges Da Silva
Júnior
É uma tradição da família fazer esse
doce, que é uma
deliciosa receita. Foi passado da minha
avó para minha mãe e nós comemos ele
normalmente depois do almoço ou no
café da tarde. Fez grande parte da
minha infância, quando eu chegava na
casa da minha avó.

4. Coloque canela a gosto.
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Sobremesas
BOLO DE MILHO
Tempo de Preparo: 70 minutos
Rendimento: 12 fatias

INGREDIENTES
1 lata de milho verde (escorra o
líquido)
1 lata de leite
1 lata de açúcar
1 lata de flocão de milho
1/2 lata de óleo de soja
3 unidades de ovos
1 colher de sopa de fermento em
pó

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Use a lata de milho para as
medidas.
2. Unte e enfarinhe uma forma de
bolo com fundo redondo.
3. Pré-aqueça o forno.
4. Coloque os ingredientes no
liquidificador, exceto o fermento
em pó e bata bem.
5. Pode-se acrescentar 100 gramas
de coco ralado.
6. Acrescente o fermento em pó e
misture.
7. Leve para assar em forno médio
por aproximadamente 30
minutos.

Fabiana Gomes
Esta receita minha mãe Rita faz desde
quando éramos crianças. Meus
irmãos e eu sempre ficávamos juntinhos
acompanhando cada etapa do preparo.
Era uma bagunça e eu amava o cheiro
de bolo que se espalhava pela casa
toda. Agora minha mãe faz esse mesmo
bolo, só que juntinho com os netos e a
bagunça na hora de fazer o bolo milho
é a mesma.
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Sobremesas
PUDIM DE LEITE
CONDENSADO
Tempo de Preparo: 1h 40 minutos
Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES
2 latas de leite condensado
2 lata de leite
3 unidades de ovos
1 xícara de açúcar
1/2 xícara de água

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Bater bem os ovos no
liquidificador por cerca de 2
minutos.
2. Em seguida acrescentar o leite
condensado e bater novamente.
3. Coloque o açúcar numa panela e
deixe o açúcar caramelizar e
acrescente a água e deixe ferver
até engrossar.
4. Colocar em uma forma redonda
despejar um pouco da calda por
baixo e em seguida despeje a
massa do pudim por cima.
5. Ligue o forno para aquecer em
temperatura média a 150°C.
Coloque uma assadeira com
água dentro e coloque a forma

Itamara Cristina Silvério
Fiz o pudim porque lembra muito minha avó,
Maria José, que além de ser uma quituteira de
mão cheia,
adorava fazer pudim. Um dos meus doces
preferidos e de minha família também. Lembro
que
quando chegava na casa da minha avó já
tinham uns 4 pudins prontos e vovó estava
fazendo mais alguns. Lembro que nós, os netos,
ajudávamos minha avó a quebrar os ovos, que
sempre caiam no chão. Coisas de criança mais
no final saia sempre certo. Adorava ajudar
minha avó a cozinhar aos domingos na roça.
Era tudo de bom! Por isso que hoje em dia amo
cozinhar.

do pudim dentro.
6. Retire do forno e espete com
um palito para ver se está bem
assado se o palito sair limpo está
pronto.
7. Deixe esfriar e desenforme,
regue com um pouquinho da
calda e pronto.
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Sobremesas
PUDIM DE CAFÉ
Tempo de Preparo: 1h 10 minutos
Rendimento: 10 porções

INGREDIENTES
1 xícara de leite condensado
1 xícara de
5 unidades
1 xícara de
1 xícara de

café
de ovos
açúcar para massa
açúcar para calda

MODO DE PREPARO
Mistura

1. Bater tudo no liquidificador
e reserva.
2. Despeje em uma forma de
pudim o açúcar para fazer a
calda.
3. Leve ao fogo brando até
derreter o açúcar e
caramelizar.
4. Despeje o líquido do
liquidificador na forma em
cima do caramelo.

Heloise Alesandra Silva
Esse pudim de café marcou a minha infância.
Receita de família, que me traz muitas
lembranças boas e muitas histórias para contar.
Uma receita da minha avó, que ensinou a
minha minha mãe e ela ensinou a mim. Tenho
doces lembranças da tarde de domingo que
sentávamos na mesa para almoçar e não
víamos a hora de acabar o almoço para comer
aquela sobremesa tão esperada. Ficávamos
disputando o primeiro pedaço. Ali brincávamos
muito e nos divertiamos com aquela situação
da disputa. Era só risada, afinal era um
momento único e divertido, que nossa família se
encontrava aos domingos. Deixo aqui um
pouquinho de animação da minha receita de
família para adoçar suas tardes de domingo.

5. Feche com papel alumínio e
leve para assar no banho
maria por uma hora em
forno a 130°C.
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Sobremesas
BOLO FURACÃO DE
CHOCOLATE COM CALDA DE
CHOCOLATE
Tempo de Preparo: 50 minutos
Rendimento: 10 fatias

INGREDIENTES
2 unidades de ovos
1/2 xícara de óleo
1/2 xícara de leite
1 xícara de açúcar
1 1/2 xícara de farinha de trigo peneirada
1 colher de sopa em fermento em pó
1/2 xícara de achocolatado ou cacau em pó
1 colher de sopa de margarina
1 lata de leite condensado (para cobertura)
3 colheres de sopa de achocolatado ou cacau
em pó (para cobertura)
1 colher de sopa de margarina (para cobertura)

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Bata no liquidificador todos os
ingredientes, exceto a farinha de
trigo e o fermento em pó.
2. Despejar a farinha de trigo e o
fermento em pó em uma tigela e
acrescentar a mistura que foi
batida no liquidificador aos
poucos, misturar bem, despejar
em uma assadeira untada e
enfarinhada.

Maria Aparecida D'Paula
Silva
Este bolo minha mãe Porfíria fazia para mim
quando era criança, pois eu sempre gostei de
bolo
de chocolate com calda de chocolate. Hoje eu
faço este bolo para o meu filho com muito
prazer e
ele gosta muito. Nos reunimos sempre no café
da tarde para saborear este bolo. Ah, faço
também
por encomenda e os clientes tem gostado.

3. Levar ao forno pré aquecido por
aproximadamente 35 minutos.
4. Cobertura: Leve ao fogo os
ingredientes e depois de
desenformar o bolo coloque por
cima e no meio a cobertura.
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Sobremesas
ARROZ DOCE
Tempo de Preparo: 30 minutos
Rendimento: 6 porções

INGREDIENTES
1 xícara de arroz
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 xícara de água
Canela em pó a gosto
1 litro de leite

Caio César Paulino

MODO DE PREPARO
Mistura
1. Esquente o leite e lave o arroz,
coloque o arroz em uma panela
com a água e deixe cozinhar.
2. Quando começar a secar a água,
coloque o leite aos poucos, até
cozinhar totalmente o arroz.
3. Sempre mexendo, quando
estiver totalmente cozido,
coloque o leite condensado.
4. Mexa mais um pouco, desligue o

O arroz doce sempre esteve presente na mesa
da minha família, pelo menos uma vez ao mês
tinha que ter arroz doce em casa, mas tinha um
problema, metade da família gostava da
sobremesa com canela e a outra metade não
rsrsrs sendo assim minha mãe arrumou um jeito
de agradar a todos, metade tinha canela e a
outra metade não, as vezes separava o
recipiente. Aí quando conheci minha esposa,
descobri que ela também adora essa sobremesa
simples, mas muito gostosa, e agora já estamos
fazendo com que o pequeno Miguel que ainda
está no “forno” já comece a se familiarizar com
a sobremesa.

fogo, entre com o creme de
leite e misture bem para ficar
uma mistura homogênea.
5. Coloque em um recipiente e por
fim coloque a canela a gosto.
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