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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 experimentá-

las, 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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Bolinho de chuva 
Ingredientes 

2 ovos 

1 xícara (chá) de leite 

2 e 1/2 xícara de farinha de trigo 

1 colher (sopa) fermento em pó 

3 colheres (sopa) de açúcar para polvilhar 

1 colher (sopa) de canela para polvilhar 

1 litro de óleo para fritar 

 

Modo de fazer 

Misturar os ingredientes e fritar. 

 

Alice Rocha e Lima 
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Omelete 
Ingredientes 

Ovo 

Pimenta-do-reino 

Tomate 

Manjericão 

 

Modo de fazer 

Pegue o ovo coloque em uma tigela, bata com o garfo. Pique o tomate, misture 

com o ovo. 

Ponha a pimenta-do-reino, misture, coloque sal, ponha na frigideira. 

Acrescente o manjericão em cima. 

 

Alicia Franqueira Dias 
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Molho branco 
Ingredientes 

1 colher de sopa de manteiga 

1 cebola 

1 colher de sopa de farinha de trigo 

1 pitada de sal 

250 ml de leite quente 

1 colher de chá de noz-moscada 

250 g de queijo parmesão ralado 

Pimenta- do -reino a gosto 

1 pitada de orégano 

 

Modo de fazer 

Derreta a manteiga, pique a cebola. Adicione a manteiga, a farinha de trigo, 

misture no fogo até formar uma massa. Acrescente o leite aos poucos, 

adicione a cebola picada, o sal, a pitada de orégano, a pimenta-do-reino, o 

queijo parmesão ralado e por último a noz-moscada. Misture tudo e apague o 

fogo.  

 

Amanda Mendonça Inforzato 
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Chocolate quente com especiarias 
Ingredientes 

4 colheres de leite Molico em pó  

Meia colher de canela em pó  

3 cravos-da-índia 

1 pitada de noz-moscada moída 

Sementes de uma fava de cardamomo  

1 ½ xícara de água  

 

Modo de fazer 

Em uma panela, coloque o leite Molico, 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 Nestlé Classic e mexa bem, até que ele 

derreta. 

Sirva a seguir!  

 

Ana Clara Vieira Arnoni 
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Chocolate quente com especiarias 
 

Ingredientes 

1 xícara de chá de chocolate em pó 

1 xícara de chá de açúcar 

1 colher de chá de canela 

1 pitada de noz-moscada 

1 pitada de cravo-da-índia em pó 

1 xícara de água quente 

3 xícaras de chá de leite 

1 colher de chá de baunilha 

canela em pau a gosto 

 

Modo de fazer 

Numa panela, misture o chocolate, o açúcar, a canela, a noz-moscada e o cravo. 

Junte água quente e ferva por 2 minutos. 

Adicione o leite e aqueça, não deixe ferver 

Retire do fogo, junte a baunilha e um cravo. 

Na batedeira bata até que espume.  

Sirva quente, enfeite com um pauzinho de canela, se desejar!  

 

André Luiz Maia Larsen. 
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Recheio de esfiha de carne moída 
Ingredientes 

600 g de carne moída 

2 tomates (sem sementes) 

1 cebola (picada)  

1/2 limão 

Salsinha picada (2 colheres de sopa) 

10 g de sal (2 colheres de chá) 

6 g de pimenta síria (2 colheres de chá) 

 

Modo de fazer 

Coloque em uma tigela todos os ingredientes e misture muito bem. 

 

Arthur B. Jorge Barthalo 
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Torta de maçã 
Ingredientes 

4 maçãs fatiadas 

1 colher (chá) de canela em pó 

½ xícara de farinha de trigo  

1 xícara de açúcar 

1 colher (chá) de fermento em pó 

2 colheres (chá) de manteiga derretida 

4 ovos batidos 

 

Modo de fazer  

Coloque as maçãs em um refratário e coloque canela. 

Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar, 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. 

 

Bernardo Ferreira Antezana  
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Açaí detox com gengibre 
Ingredientes 

250 g de poupa de açaí congelada ou natural.  

½ colher (sopa) de gengibre ralado.  

banana picada. 

½ xícara (chá) de xarope de guaraná. 

 

Modo de fazer 

Em um liquidificador bata o açaí, o xarope, o gengibre e a banana. Transfira 

para uma tigela. 

E sirva gelado. 

 

Davi Augusto Pierin 
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Estrogonofe de carne 
Ingredientes 

1 kg de filé mignon em cubos 

1 colher [sopa] de azeite  

1 concha de uísque  

1 vidro de creme de leite fresco 

Meia xícara de molho de tomate caseiro  

2 colheres (sopa) de molho inglês 

400 gramas de cogumelo 

Sal, pimenta do reino e noz-moscada a gosto 

 

Modo de fazer  

Tempere a carne, com sal e pimenta do reino. 

Aqueça uma frigideira e coloque o azeite. 

Frite a carne levemente. Flambe com o uísque, deixe evaporar. 

Acrescente o molho de tomate, o molho inglês, o creme de leite e o cogumelo, 

deixe ferver. 

Desligue o fogo, acerte o sal e coloque noz-moscada a gosto.  

Sirva a seguir com arroz e batata palha. 

Aproveite a receita maravilhosa da minha querida mãe. 

 

Eduardo Vicente Bessa Dias 
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Bolo de banana com aveia 
Ingredientes 

4 bananas maduras 

4 ovos  

½ xícara de óleo 

2 xícaras de aveia 

2 colheres de sopa de fermento em pó 

1 colher de chá de canela 

 

Modo de fazer 

Corte as bananas e coloque–as no liquidificador, coloque também os ovos, o 

óleo e bata bem. 

Coloque essa mistura em uma tigela e adicione os flocos de aveia, a canela e 

misture bem. 

Por último, adicione o fermento e misture sem bater muito, 

Coloque toda a mistura em uma forma de silicone.  

Leve ao forno por aproximadamente 35 minutos à 180°C. 

 

Giovanna Fernandes dos Santos 
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Panquequinha de banana 
Ingredientes 

1 ovo 

1 colher de sopa de farelo de aveia 

1 banana nanica amassada 

1 colher de café de canela em pó 

 

Modo de fazer 

Em uma tigela pequena, misture todos os ingredientes. 

Em uma frigideira, coloque a massa, tampe por um minuto, até as bordas 

estarem douradas. 

Pronto, é uma delícia!  

 

Giovanna H. Duarte 
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Macarrão na manteiga  
Ingredientes 

2 colheres (sopa) de manteiga  

300 g de camarões grandes descascados  

1 cebola média cortada em rodelas finas 

sal a gosto 

1/2 colher (sopa) de ervas finas: alecrim, tomilho, manjericão, manjerona, 

salsa e orégano seco e moído 

folhas de alface e rodelas de cebola roxa para decorar 

 

Modo de fazer 

Em uma frigideira, aqueça a manteiga e doure os camarões por 1 minuto, 

mexendo sempre, junte a cebola, o sal e o tempero de ervas finas e refogue 

por 3 minutos. Decore com rodelas de cebola roxa crua, folhas de alface e 

sirva acompanhado de batatas fritas 

 

Guilherme Alonso Cukier 
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Bolinho de chuva 
Ingredientes  

2 ovos 

1 xícara de açúcar 

1 xícara (chá) de leite 

2 ½ xícaras de farinha de trigo 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

3 colheres (sopa) de açúcar para polvilhar 

1 colher (sopa) de canela para polvilhar  

1 litro de óleo para fritar  

 

Modo de fazer 

Misture todos os ingredientes até obter uma massa cremosa e homogênea. 

Deixe aquecer uma panela com bastante óleo para que os bolinhos possam 

boiar. quando o óleo estiver bem quente (180°c), com uma colher, comece a 

colocar pequenas quantidades de massa e frite até que dourem por inteiro. 

Coloque os bolinhos sobre papel absorvente e depois passe-os no açúcar com 

canela  

 

Gustavo F. Natario 
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Bolo de chocolate 
Ingredientes: 

250 gramas de margarina 

2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo 

125 gramas de chocolate em pó 

1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó 

1 colher de café de noz-moscada ralada 

leite suficiente 

 

Modo de fazer 

Bata em creme a margarina, o açúcar e os ovos. 

Acrescente a farinha, o chocolate e o fermento peneirados juntos, a noz-

moscada e o leite. 

Misture bem, leve de volta à batedeira por mais um minuto e leve ao forno 

preaquecido para assar em forma untada e polvilhada. Tire do forno e deixe 

esfriar antes de desenformar.  

 

Isabella Coletta Alves  
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Doce de maçã  
Ingrediente 

3 maçãs picada 

2 colheres de sopa de açúcar 

1 colher de café de canela em pó 

½ meia lata de creme de leite 

½ colher de sopa de granulado  

½ xícara de aveia em flocos 

 

Modo de fazer 

Coloque a maçã em uma assadeira e junte todos os ingredientes, colocando 

para assar por 20 minutos.  

 

Juliano Nogueira Ataulo 
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Patê de brócolis 
Ingredientes  

1 colher de sopa de azeite 

Meia cebola  

3 dentes de alho  

1 copo de requeijão cremoso 

1 maço de brócolis  

1 lata de creme de leite 

1 pitada de pimenta do reino  

1 pitada de noz-moscada.  

 

Modo de fazer 

Triture a cebola e o alho.  

Refogue com azeite.  

Triture os brócolis e junte a mistura. 

Por último, acrescente o creme de leite. 

 

Lara Carvalho de Sousa 
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Patê de atum 
Ingredientes 

1 lata de atum  

1 colher de café de orégano  

2 colheres (sopa) de maionese 

1 pitada de sal a gosto 

½ cebola ralada, salsa se preferir 

torradas se quiser passar 

 

Modo de fazer 

Abra a lata e coloque a cebola em uma vasilha. 

Adicione a maionese, a cebola e a salsa bem picadinha. Amasse com um garfo 

ou passe no processador. 

Depois de pronto, é só passar nas torradas.  

 

Lorenzo Marcondes P. Rodrigues 
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Chocolate quente 
Ingredientes 

4 colheres (sopa) de leite Molico 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 (chá) de água  

50g de chocolate Nestlé Classic, meio amargo ralado 

 

Modo fazer 

Em uma panela, coloque o leite Molico, 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 Nestlé Classic e mexa bem, até que ele 

derreta.  

Sirva a seguir! 

 

Maite C. Miele  
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Brigadeiro 
Ingredientes 

1 creme de leite 

1 lata de leite condensado  

1 colher de Nescau  

1 colher de manteiga, baunilha e canela.  

 

Modo de fazer 

Primeiro bote em um pote uma lata de creme de leite e depois bote uma lata 

de leite condensado e misture bem.  

Depois bote 1 colher de sopa de manteiga, misture o Nescau e a canela.  

Coloque no micro-ondas por uns 2 minutos. Você vai vendo até ele ficar pronto 

depois mexa um pouco, deixe esfriar e bote na geladeira.  

Acrescente essência de baunilha. 

 

 

Manuela S. Deoclecia 
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Pão de especiarias 
Ingredientes: 

Açúcar cristal 2/3 do copo 

½ litro de mel 

Farinha de trigo 5 copos  

Fermento químico em pó 1 colher (de sopa) 

Bicarbonato de sódio 1 colher (de chá) 

Amêndoas ½ (copo americano) 

Raspas de limão 1 colher (de chá) 

Anis estrelado 10 unidades 

Canela da China em pó 1 colher (de café) 

Noz-moscada 1 colher (de café) 

Cravo-da-índia 1 pitada 

 

Modo de fazer 

Junte o açúcar cristal com o mel e o esquente no forno. Retire e acrescente 

a farinha. Misture e deixe repousar por 1 hora. 

Junte o restante dos ingredientes e bata a massa. Ponha, em uma forma 

untada, (essa massa é pesada e enxuta) 

Asse em forno preaquecido, desinforme morno e pincele com suco de uma 

laranja dissolvida em uma xícara de açúcar cristal. 

 

Mario Francisco M. P.Vasquez 
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Bolo de chocolate 
Ingredientes 

3 ovos 

1 ½ xícara de chá de açúcar  

2 xícaras de chá de farinha de trigo 

1 xícara de chá de chocolate em pó ou achocolatado 

1/2 xícara de chá de óleo 

1 colher de sopa de fermento em pó 

1 pitada de sal 

1 xícara de chá de água quente 

1 pitada de canela 

 

Modo de fazer 

Em um liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo, o achocolatado e a farinha 

de trigo. 

Despeje a massa em uma forma untada e asse em forno médio alto (200°), 

preaquecido por 40 minutos, desforme ainda quente.  

 

Rafael de Abreu C. Gouveia 
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Carne ao molho de especiarias 
Ingredientes 

500 gramas de carne 

1 colher de chá de orégano. 

1 colher chá de curry. 

1 colher de chá de alecrim. 

8 colheres de sopa de azeite. 

3 colheres de sopa de alho amassado. 

1 copo de água. 

1 colher de sal. 

1/2 meia colher de chá de pimenta calabresa. 

 

Modo de fazer 

Corte a carne em cubos e adicione o alho. 

Pegue uma panela e adicione a carne, orégano, alecrim, pimenta calabresa, 

azeite, curry e o sal. 

Refogue bem, em seguida, adicione o copo de água, tampe a panela e deixe 

cozinhar por 30 minutos, depois e só servir, fica uma delícia.  

 

Rafael La Femina S. Oliveira 
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Molho de tomate 
Ingredientes 

1 cebola 

3 dentes de alho 

2 folhas de louro  

1 quilo de tomate 

Meio maço de manjericão  

1 colher de sopa de orégano 

2 colheres de sopa de azeite 

1 colher de chá de sal 

 

Modo de fazer 

Colocar na panela azeite, alho, cebola e refogar. Colocar o tomate “batido no 

liquidificador”, colocar a folha de louro, o orégano, o manjericão e sal. Deixar 

ferver por trinta minutos.  

 

Sofia Sandri Urbano Pinheiro 
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Bombom de uva e morango na travessa 
 

Ingredientes 

300 gramas de uvas verdes, sem caroço 

300 gramas de morango 

1 lata de creme de leite 

400 gramas de chocolate meio amargo 

1 colher de café de baunilha 

2 latas de creme de leite 

2 colheres de sopa de margarina sem sal 

 

Modo de fazer: 

Coloque as uvas no fundo da travessa e reserve. 

Em uma panela, coloque o leite condensado e a margarina em fogo baixo, mexa 

até desgrudar do fundo da panela e reserve. 

Em um recipiente de vidro, derreta chocolate em banho Maria, depois misture 

com o creme de leite. 

Coloque uma camada de creme branco sobre as uvas e outra camada de 

ganache sobre o creme branco. 

Faça uma camada de morangos e repita as camadas de creme e ganache. 

Decore com uvas e morangos. Sirva gelado! 

 

Valentina Oliveira do Vale 
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Bolo de iogurte 
Ingredientes 

1 xicara(chá)de iogurte 

2 xícaras(chá)de farinha de trigo 

4 ovos 

1/ xícara (chá)de açúcar mascavo 

2/3 de xícara(chá)de óleo 

1 colher de(sopa)de fermento em pó 

3 bagas de cardamomo  

1 pitada de noz-moscada ralada na hora 

Açúcar refinado e canela a gosto para polvilhar a forma 

 

Modo de fazer 

Manteiga para untar a forma. 

Preaqueça o forno 180°C (temperatura média).  

 

Yasmin Marcacini C. Simões 


