As turmas dos Quartos anos estudaram o período das
“Grandes Navegações” e a relação com as especiarias.
Sabemos que estas, ainda hoje, são importantes e muito
utilizadas na culinária mundial, e para conhecê-las e experimentálas, os alunos fizeram um delicioso lanche na tarde do dia 23 de
fevereiro.
Através de um trabalho interdisciplinar de História,
Português e Informática, produziram como produto final esse
maravilhoso livro de receitas que utilizam especiarias.
Façam nossas receitas e bom apetite!
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Torta de maçã
Ingredientes
4 maçãs fatiadas
1 colher de(chá) de canela em pó
1/2 xícara de farinha de trigo
1 xícara de açúcar
1 colher de (chá) de fermento em pó
4 ovos batidos

Modo de fazer
Coloque as maçãs em um refratário e coloque canela.
Em uma tigela, mistura a farinha, açúcar e o fermento e espalhe sobre as
maçãs.
Despeje a manteiga sobre a mistura.
Depois faça furos com um garfo e regue com os ovos.
Leve ao forno por 30 minutos ou até dourar.

Beatriz Ferreira Antezana
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Canjica com canela
Ingredientes
1 pacote de canjica pré-cozida
1 vidro de 500ml de leite de coco
300 gramas de coco ralado fresco
500ml de leite
1 lata de leite condensado
4 paus de canela
6 cravos-da-Índia
Canela em pó para polvilhar

Modo de fazer
Em uma panela misture a canjica pré-cozida, o leite, o leite de coco fresco
até levantar fervura. Adicione a canela em pau e os cravos. Desligue o fogo.
Polvilhe a canela em pó para servir.

Bernardo Martinez Brito
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Arroz doce
Ingredientes
2 xícaras (chá) de arroz cru;
1 litro de água;
1 litro de leite integral;
1 lata de leite condensado;
1 caixinha de creme de leite (opcional);
5 colheres de sopa de açúcar;
Canela em pau a gosto.

Modo de Fazer
Em uma panela, coloque o arroz e a água.
Leve ao fogo médio e deixe cozinhar até que fique macio.
Em seguida, diminua o fogo, adicione leite e misture bem.
Mexa de vez em quando, até o leite começar a QUASE ferver.
Adicione o leite condensado e continue mexendo por 2 minutos.
Acrescente o açúcar, a canela em pau e misture.
Mexa sem parar, até começar a ferver e ficar bem cremoso.
Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem.
Agora é só servir!!

Felipe S. Lima
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Banana frita com canela
Ingredientes
2 bananas nanicas maduras
Azeite ou óleo
Canela em pó

Modo de fazer
Descasque as bananas e corte-as ao meio, no sentido do comprimento.
Coloque uma colher de sopa de azeite ou óleo na frigideira e deixe aquecer.
Acrescente as bananas na frigideira e deixe fritar por cerca de 1 minuto até
dourar e depois vire-as para o outro lado, repetindo o mesmo processo.
Coloque as bananas no prato e polvilhe canela a gosto por cima.

Giovanna Boutros
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Arroz doce
Ingredientes
2 litros de leite
2 xícaras de arroz branco
3 xícaras de açúcar
Canela em pau
1 lata de leite condensado

Modo de fazer
Cozinhe o arroz no leite juntamente com a canela (utilize uma panela grande
para que o leite ferva e não derrame).
Após 20 minutos, mexa de tempos em tempos, acrescente o açúcar e deixe
por 20 minutos.
Logo em seguida, acrescente o leite condensado e deixe por 20 minutos.
Coloque em um pirex, finalizando com canela em pó.

Giuliana Rego Ferreira
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Doce gelado
Ingredientes
2 latas de leite condensado
3 colheres de manteiga
4 colheres de cacau em pó
400 g de creme de leite
2 litros de sorvete de creme ou baunilha amolecida
2 caixas de chocolate bis picado

Modo de fazer
Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite, manteiga e cacau e misture
bem.
Leve ao fogo mínimo, sempre mexendo até formar um brigadeiro molinho, um
pouco antes do ponto de enrolar.
Deixe esfriar rapidamente, acrescente 200g de creme de leite e leve ao
freezer por uns 30 minutos até firmar.
Em uma forma ou pote de 2,5 litros coloque metade do bis picado e pressione
contra o fundo. Arrume metade do sorvete sobre a camada de bis e sobre a
camada de sorvete, o brigadeiro com creme de leite. Para finalizar, adicione
o restante do sorvete e o restante do bis picado. Cubra com papel alumínio
rente ao bis e leve ao freezer por 1 hora ou até firmar. Caso a sobremesa
congele por muito tempo, deixe na geladeira uns 30 minutos antes de servir.

Helena Marques da Silva
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Bolo de banana com canela
Ingredientes
2 bananas nanicas
2 ovos
2 xícaras de chá de farinha de trigo
½ xícaras de óleo
½ colher de fermento em pó
2 xícaras de chá de açúcar
½ colher de sopa de canela em pó

Modo de fazer
Na batedeira, bata primeiro o óleo, os ovos e açúcar.
Bata até formar uma massa lisa.
Depois acrescente as bananas aos poucos, em pedaços.
Em seguida a farinha de trigo e a canela e bata bem.
A massa ficará bem consistente.
Por último, acrescente o fermento em pó misturando delicadamente.
Assar por 30 minutos em forma redonda untada com manteiga a 200°

Isabela Maria A. de Andrade
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Salada de tabule
Ingredientes
2 tomates
1 pepino
1 cebola
1 maço de salsinha
1 colher de limão
Sal
Pimenta do reino
Azeite
Noz moscada

Modo de fazer
Lavar e deixar o trigo de molho na água fria por 30 minutos.
Picar a salsinha, pepino, tomate, hortelã e cebola.
Juntar os ingredientes e temperar com especiarias a gosto.
Servir com folhas de alface para decorar.

Jamel Walid Sate
10

Bolo de banana
Ingredientes
2 xícaras de farinha
1 colher de fermento
4 ovos
canela a gosto
4 xícaras de açúcar
5 bananas

Modo de fazer
Misture todos os ingredientes e bata tudo no liquidificador, coloque o
açúcar e canela por cima no final.

João Marques Souza
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Molho Pesto
Ingredientes
4 dentes de alho
1 xícaras (chá) de manjericão, fresco
3 colheres (chá) de pinoli ou nozes sem casca
100 g de queijo parmesão ralado
½ xícara (chá) de azeite
Pimenta do reino a gosto

Modo de fazer
Descasque os dentes de alho, passe pelo espremedor e coloque em uma tigela.
Tire o pinoli ou as nozes (no processador, com um pilão ou com as mãos) e
junte o alho.
Lave as folhas de manjericão, seque e pique em pedaços pequenos, depois
coloque também na tigela.
Acrescente o queijo e o azeite e misture muito bem até obter uma pasta
homogênea.
Tempere com um pouco de pimenta do reino e conserve em um vidro
esterilizado.

Letícia Ivamoto Moromizato
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Arroz doce
Ingredientes
1 xicara de arroz
1 lata de leite condensado
Meio litro de leite
5 canelas em pau
5 cravos

Modo de fazer
Cozinhe o arroz, acrescente canela em pau, cravo e despeje todos os
ingredientes na panela
Aí está pronto.

Levi Teles Faria do Nascimento
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Bolo de banana
Ingredientes
1 banana madura
1 maçã ralada
1 ovo
2 colheres de sopa
1 colher de chá de fermento
½ meia colher de chá de canela

Modo de fazer
Bata o ovo e adicione a banana amassada e maçã ralada. Adicione duas
colheres de sopa de aveia e mexa, acrescente o fermento e a canela, mexa e
leve ao micro-ondas por 2:30 minutos.

Lorena Gouveia
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Creme de milho
Ingredientes
1 lata de milho
1 ½ xícara de chá de leite
1 colher de sopa de manteiga
1 lata de creme de leite
2 colheres de sopa de farinha de trigo
¼ colher de café de noz-moscada ralada na hora

Modo de fazer
Bata o milho e o leite no liquidificador. Aqueça a manteiga e adicione a farinha
de trigo e mexa rapidamente. Deixe dourar e misture o milho batido. Mexa
até que o creme engrosse. Acrescente o creme de leite, a noz-moscada, mexa
e desligue.

Lorenzo.S.Incerpi
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Chocolate quente
Ingredientes
4 colheres (sopa) de leite em pó
Meia colher (chá) de canela em pó
3 cravos-da-índia
1 pitada de noz-moscada moída
Sementes de 1 fava de cardamomo
1 ½ xícara de (chá) de água
50 g de chocolate meio amargo ralado

Modo de fazer
Em uma panela, coloque o leite, a canela, o cravo, a noz-moscada e o
cardamomo. Acrescente, aos poucos, a água e misture bem com um batedor
de arame.
Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ficar bem quente, mas sem ferver.
Desligue o fogo adicione o chocolate e mexa bem até que ele derreta. Sirva
a seguir.

Luana Akaoui Nettuzzi
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Pudim de leite
Ingredientes
3 ovos
250 ml de leite
2 colheres de açúcar com uma pitada de canela

Modo de fazer
Derreta o açúcar na forma.
Bata os outros ingredientes no liquidificador e leve ao forno por 50 minutos.

Lucas Nunes Mazzo
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Berinjela picante
Ingredientes
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cebola picada
3 dentes de alho picado
3 tomates sem semente cortados em cubinhos
2 folhas de louro
½ xícara (chá) de cheiro – verde picado
½ xícara (chá) de azeitonas verdes picado
Sal a gosto
Torradinhas a gosto

Modo de fazer
Aqueça o azeite em uma panela e doure a cebola e o alho.
Acrescente os tomates. As berinjelas, o louro e deixe cozinhar até que
estejam macios. Junte o cheiro-verde, as azeitonas, a pimenta, o sal e
misture bem.
Sirva com torradinhas.

Maria Clara Palazzi Parducci
18

Bolo de canela
Ingredientes
3 xícaras de chá de farinha de trigo
2 xícaras de chá de açúcar
3 ovos
2 colheres de sopa de margarina
1 xícara de chá de leite
4 colheres de chá de pó Royal
2 colheres de sopa de canela

Modo de fazer
Bata o açúcar com a margarina até formar um creme.
Junte as gemas, a farinha, o leite, o pó Royal e as claras batidas.
Coloque a massa em uma forma desmontável untada e enfarinhada e sobre a
massa crua.
Asse em forno médio (180°) por cerca de 35 min.

Noah Andrade Maia
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Torta de maçã com canela
Ingredientes
4 maçãs grandes
4 xícaras de açúcar
1 colher de sopa de canela em pó
1 colher de sopa de essência de baunilha
6 colheres de sopa de manteiga
2 ovos

Modo de fazer
Misture a farinha de trigo, açúcar e a canela em pó em uma tigela.
Descasque as maçã e corte em fatias.
Forre a forma untada com manteiga, com as duas maçãs.
Coloque a metade da mistura número um.
Jogue 3 colheres de manteiga derretida por cima.
Repita as camadas, finalize com ovos batidos com a baunilha.
Asse por quarenta minutos em fogo médio.

Pedro Quireza Motta
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Biscoito Ginger Bread
Ingredientes
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de chá de bicarbonato
1/2 colher de cravo em pó
1 colher de canela
1 xícara de chá de açúcar mascavo
1 ovo batido
100 g de manteiga
2 colheres de sopa de mel

Modo de fazer
Abrir a massa, cortar, colocar sobre o papel manteiga. levar a geladeira por
30 minutos e assar por 15 minutos.

Rafael Almeida Kabbach
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Bolo de especiarias
Ingredientes
1 xícara (chá) de manteiga de temperatura ambiente
2 xícaras (chá) de açúcar
4 ovos
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de chocolate em pó
1 colher (chá) de cravo-da índia moído
1 colher (sopa) de canela em pó
1 colher (chá) de noz-moscada
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher de mel

Modo de fazer
Coloque na batedeira a manteiga, o açúcar e os ovos. Bata até tomar
cremosidade.
Junte o leite e misture com uma colher de pau. Peneire o chocolate, o cravo,
a canela e a noz-moscada, acrescente a mistura e mexa bem. Por fim
acrescente a farinha e o fermento peneirados. Coloque em forma untada e
leve para assar.

Sophia Dorante dos Santos
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Ovo com batata
Ingredientes
2 batatas
2 ovos
1 colher de manteiga
1 pitada de sal
1 colher de chá de orégano

Modo de fazer
Cozinhar as batatas picadas e reservar.
Cozinhar os ovos por 7 minutos após levantar fervura.
Pegar os ovos e amassar no garfo, depois coloque as batatas, manteiga, sal e
o orégano.
Misture tudo, e estará pronto.

Sophia Nunes de Aquino Ferrão
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Arroz doce
Ingredientes
2 xicaras de arroz
1 litro de leite
Uma lata de creme de leite
uma lata de leite condensado
canela em pau

Modo de fazer
Cozinha o arroz com água. Quando estiver cozido, colocar todos os
ingredientes para ferver até ficar cremoso.

Theodora Zamari Nunes Marino

24

Cuca de banana
Ingredientes - massa
4 ovos
1 xícara de leite
5 xícaras de trigo
3 xícaras de açúcar
1 xícara de manteiga
1 colher de sopa de fermento em pó

Ingredientes: Farofa
1 xícara de açúcar
1 xícara de trigo
1 colher de (sopa) de canela
5 colheres de óleo para umedecer a farofa.

Modo de fazer
Bater os ovos com manteiga e o açúcar, acrescentar o leite, o trigo e o
fermento em pó.
Bananas cortadas em rodelas em cima com açúcar e canela (6 bananas)

Yuri Milazzotti Talarico
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