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Carambola
CREPIOCA DE CARAMBOLA
Ingredientes:
2 xícaras (chá) de carambola picada
1 ovo
1 xícara (chá) de farinha de tapioca

Modo de preparo:
GELEIA DE CARAMBOLA
1. Coloque a carambola picada numa panela ou
frigideira.
2. Leve ao fogo e deixe ferver por
aproximadamente 10 min ou até ficar com cor
dourada/caramelo, mexendo ocasionalmente,
e desgrudando do fundo da panela.
3. Desligue o fogo e reserve

MASSA DE CREPIOCA
1. Misture bem o ovo com a farinha de tapioca.
2. Leve ao fogo uma frigideira antiaderente e
coloque 1/3 da massa.
3. Deixe cozinhar até ficar com aspecto seco ou
iniciar a desgrudar da frigideira.
4. Vire a massa para cozinhar no outro lado.
5. A massa fica com coloração branca.
6. Recheie com a geleia de carambola
7. Repita 2 vezes com os ⅔ restantes da massa
(a receita rende três crepiocas)

Kiwi
LIMONADA DE KIWI

Ingredientes:
1 unidade de sumo de limão
suco de 2 a 3 unidades de kiwi
5 xícaras (chá) de água gelada
Mel a gosto
Gelo a gosto

Modo de preparo:
1. Retire as cascas dos Kiwi e corte a fruta em
cubos médios.
2. Bata todos os ingredientes no liquidificador menos o gelo, até virar uma bebida cremosa.
3. Coloque em uma jarra, adicione bastante
gelo e sirva em seguida

Laranja-lima
SALADA DE
LARANJA LIMA COM
COENTRO

Ingredientes:

2 laranjas-lima
10 folhas de coentro
Azeite a gosto
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo:
1. Lave e seque as folhas de coentro e as
laranjas
2. Apoie a laranja na tábua e corte uma
rodela de cada ponta para formar uma
base e uma tampa.
3. Coloque a fruta de pé, corte a casca e
a película branca, de cima para baixo,
seguindo a curvatura da fruta.

4.Deite a fruta descascada na palma da
mão. Corte um 'V' entre as membranas (as
linhas brancas) retirando os gomos procure cortar o mais rente à membrana
possível para não desperdiçar a fruta.
5. Corte todos os gomos da mesma
maneira, sobre um prato fundo, assim
você ainda pode aproveitar todo o suco
que escorrer.
6.Numa tigela, coloque os gomos e
esprema o suco do que sobrou da laranja.
Regue com um fio de azeite, tempere com
sal e pimenta-do-reino moída na hora a
gosto. Misture as folhas de coentro e sirva
a seguir.

Mangostão
CLAFOUTI DE
MANGOSTÃO
Ingredientes:
5 mangostões
4 ovos
1 xícara (chá) de leite de coco
1 colher (chá) de extrato de coco
1 colher (chá) de raspas de limão
1 colher (chá) de amido de milho
1/3 de xícara (chá) de arroz de farinha
1 pitada de sal
1 colher (chá) de extrato de baunilha

Modo de preparo:
1. Pré-aqueça o forno a 250°.
2. Corte os mangostões ao meio e
remova a parte carnuda do interior da
fruta.
3. Unte a tarteira ou as taças nas quais
irá servir a receita.

4. Use uma colher de amido de milho para
temperar os frutos e coloque-os em uma
caçarola. Em um recipiente largo, bata os
ovos junto com o açúcar e o sal, até obter
uma massa macia.
5. Acrescente leite de coco, extrato de
baunilha e raspas de limão. Bata
novamente até que a massa fique macia.
Despeje a mistura por cima dos
mangostões em uma forma de altura
mediana.
6. Leve ao forno e cozinhe por pelo menos
1 hora ou até começar a tostar de leve o
topo da sobremesa.
7. Sirva quente e com açúcar a gosto.

Marmelos
MARMELOS ASSADOS
Ingredientes:
3 marmelos
Suco e raspa de uma laranja
2 colheres de sopa de açúcar mascavado
Canela em pó a gosto
5 colheres de sopa de águanozes picadas a
gosto

Modo de preparo:
1. Lave bem os marmelos, corte-os em quartos e
retire os caroços.
2. Coloque-os numa assadeira, polvilhe com o
açúcar, a canela e as raspas da laranja.
3. Coloque sobre eles o sumo e a água.
4. Leve para assar em forno médio
5. Sirva quente com as nozes picadas

Tangerina
SALADA TAILANDESA
Ingredientes:
100 g de camarão limpo
½ maçã
3 tangerinas
1 colher (sopa) de óleo
½ cebola roxa picada fino
3 dentes de alho picados fino
Suco de 2 limões
1 colher (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de amendoim torrado
1 pimenta dedo-de-moça
½ colher (chá) de sal

Modo de preparo:
1. Raspe e descarte as sementes da pimenta,
corte-a em pedaços pequenos. Reserve.
Descasque a tangerina, retire os gomos e
corte-os pela metade. Despreze as sementes.

2. Lave bem a maçã, descasque e corte as frutas
em fatias de 2 cm, corte cada fatia em tiras e as
tiras em cubos.
3.Numa tigela, coloque os cubinhos de maçã,
cubra com água e adicione o caldo de 1 limão
para não oxidarem.
4.Leve uma panela com os camarões limpos e 1
colher (sopa) de água ao fogo médio. Tampe e
deixe cozinhar no vapor por 5 minutos.
5. Transfira para um prato e deixe esfriar.
Reserve.
6.Numa panela pequena, coloque o óleo e leve
ao fogo baixo.
7.Quando esquentar, junte a cebola e o alho e
refogue até ficarem transparentes.
8.Retire da panela, transfira-os para um prato
forrado com papel-toalha e seque-os bem.
9.Numa tigela, junte o caldo de limão, o sal e o
açúcar.
10. Misture bem até dissolver o açúcar.

11. Junte as frutas, o camarão, a cebola e o
alho refogado.
12.Deixe descansar por 30 minutos para
absorver os temperos.
13.Polvilhe com o amendoim e a pimenta
picada.
14. Sirva a seguir

Abóbora
CRUMBLE DE ABÓBORA
DOCE DE ABÓBORA
Ingredientes:
1 kg de abóbora de pescoço descascada
1 ½ xícara (chá) de açúcar
3 cravos-da-índia

Modo de preparo:
1. Corte a abóbora em pedaços médios.
2. Em uma panela grande, junte os cubos
de abóbora, o açúcar e os cravos. Leve
ao fogo médio e deixe cozinhar, com a
tampa entreaberta, por 15 minutos ou
até os cubos estarem cozidos mas
ainda firmes.

3.Mantenha a panela em fogo médio, abra
a tampa e deixe cozinhar por mais 20
minutos, até a calda reduzir e a abóbora
começar a desmanchar.
4.Mexa de vez em quando para
desmanchar os pedaços e formar uma
pasta. Enquanto isso, prepare a massa do
crumble.
5.Desligue o fogo e reserve o doce.

MASSA DO CRUMBLE
Ingredientes:
1 xícara (chá) de farinha de trigo
⅓ de xícara (chá) de açúcar mascavo
½ xícara (chá) de aveia em flocos
½ xícara (chá) de coco fresco ralado
1 pitada de sal
½ colher (chá) de canela em pó
100 g de manteiga gelada em cubos

Modo de preparo:
1. Preaqueça o forno a 200 ºC
(temperatura média).
2. Em uma tigela, misture a farinha de
trigo, o açúcar, a aveia, o coco, a
canela e o sal. Junte a manteiga gelada
e misture com as pontas dos dedos até
formar uma farofa grossa.
3. Transfira o doce de abóbora (com a
calda) para o refratário.
4. Distribua a massa sobre o doce e leve
ao forno para assar por cerca de 30
minutos até dourar e ficar crocante.
5. Retire do forno e sirva.

Batata doce
BATATA DOCE AO
LEITE DE COCO
Ingredientes:
1 kg de batata-doce
4 xícaras (chá) de leite de coco de
preferência caseiro
1 ½ xícara (chá) de açúcar
1 colher (chá) de sal
½ xícara (chá) de coco ralado

Modo de preparo:
1. Descasque e corte as batatas em cubos
médios. Reserve.
2. Coloque o leite de coco numa panela média
e leve ao fogo médio para ferver.
3. Junte o açúcar, o sal e misture bem.
4. Acrescente as batatas e deixe cozinhar por
mais 30 minutos ou até que estejam macias,
mas sem desmanchar

5.Desligue o fogo e transfira as batatas (com a
calda) para uma tigela.
6.Deixe amornar e leve para a geladeira para
esfriar
7..Na hora de servir, polvilhe o coco ralado

Berinjela
SALADA DE
BERINJELA
Ingredientes:
2 berinjelas
1 cebola roxa
⅓ de xícara (chá) de castanhas-do-pará
picada grosseiramente
⅓ de xícara (chá) de uvas-passas brancas
3 ramos de hortelã
3 ramos de salsinha
3 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de vinagre
sal e pimenta-do-reino moída na hora a
gosto

Modo de preparo:
1. Leve uma panela com água ao fogo
médio. Enquanto isso, prepare os
outros ingredientes.

2.Lave, descarte as pontas e corte a
berinjela em cubos pequenos.
3.Descasque e corte a cebola em cubos
médios.
4.Assim que a água ferver, misture ½
colher (sopa) de sal. Acrescente a
berinjela e deixe cozinhar por 5 minutos,
até ficar levemente macia, mexendo de
vez em quando para cozinhar por igual.
5.Transfira a berinjela para uma peneira e
pressione delicadamente com as costas
de uma colher para escorrer bem a água.
6.Numa tigela, coloque a berinjela, a
cebola e as uvas-passas.
7.Tempere com o azeite, o vinagre, sal e a
pimenta-do-reino.
8. Deixe esfriar na geladeira por pelo
menos 30 minutos.
9.Assim que a salada estiver fria, misture
as ervas e a castanha picada.
10.Sirva a seguir

Cará
CHIPS DE CARÁ
Ingredientes:
500 g de cará sem casca e seco
Sal e pimenta do reino a gosto
Azeite de oliva

Modo de preparo:
1. Corte o cará em fatias finas e disponha-as
sobre um pano seco, sem sobrepor, para
secar bem.
2. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto
e acomode as fatias lado a lado em
assadeiras untadas com azeite.
3. Asse em forno médio preaquecido (180 ºC)
por cerca de 20 minutos ou até dourarem.
Deixe esfriar e armazene em pote hermético
para manter a crocância
.

Cenoura
HOMUS DE CENOURA
Ingredientes:
2 cenouras
1 lata de grão-de-bico cozido (1 ½ xícara (chá)
de grãos cozidos)
1 dente de alho
3 colheres (sopa) de tahine (pasta de gergelim)
caldo de 1 ½ limão
¼ de xícara (chá) de água filtradaa
zeite a gosto
sal a gosto
páprica a gosto
amendoim torrado e picado grosseiramente a
gosto

Modo de preparo:
1. Lave, descasque e passe a cenoura
pela parte grossa do ralador. Amasse o
dente de alho com a lateral da faca e
descasque.

2. Leve uma panela média ao fogo médio.
Quando aquecer, regue com 1 colher
(sopa) de azeite, adicione o alho e mexa
por alguns segundos para perfumar. Junte
a cenoura ralada, tempere com uma
pitada de sal e refogue por 5 minutos, até
murchar.
3. Passe o grão-de-bico por uma peneira e
deixe escorrer bem a água. Transfira para
o processador, junte a cenoura refogada
(com o alho), o tahine, o caldo de limão e 2
colheres (sopa) de azeite. Tempere com 1
colher (chá) de sal e bata até formar uma
pasta. Vá adicionando a água, aos poucos,
até ficar na consistência desejada (mais
rústica ou mais lisa e cremosa).
4. Transfira o homus para uma tigela,
regue com azeite, polvilhe com páprica e
amendoim a gosto. Sirva a seguir.r.

Ervilha
PANQUECA DE ERVILHA
COM RICOTA
Ingredientes:
1 xícara (chá) de ervilha congelada
1 ovo
1 xícara (chá) de leite
½ xícara (chá) de farinha de trigo
½ colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara (chá) de ricota esfarelada
1 maço de manjericão
azeite a gosto
sal e pimenta-do-reino moída a gosto
manteiga para untar a frigideira

Modo de preparo:
1. Retire as ervilhas do congelador e transfira
para uma peneira. Coloque sobre uma tigela e
deixe em temperatura ambiente até
descongelar. Se preferir, coloque as ervilhas
numa tigela e leve ao micro-ondas por alguns
segundos.

2. Numa tigela coloque a ricota e tempere
com azeite, sal, pimenta-do-reino e folhas
de manjericão picadas a gosto. Misture
bem com um garfo e reserve..
3. Em outra tigela grande, junte o ovo, o
leite e 1 colher (sopa) de manteiga em
temperatura ambiente. Misture beM até
ficar liso. Adicione a farinha aos poucos,
mexendo com o batedor para incorporar.
Tempere com sal e pimenta-do-reino,
junte o fermento, os grãos de ervilha e
misture delicadamente.
4. Leve uma frigideira antiaderente ao
fogo médio. Quando aquecer, unte o
fundo com um pouco de manteiga usando
um papel toalha (repita esta operação
antes do preparo de cada panqueca).
5. Coloque uma colherada de massa na
frigideira e deixe dourar por cerca de 3
minutos até ficar cozida (use uma colher
de servir arroz para medir a quantidade de
massa). Transfira para um prato e repita o
processo com o restante da massa. Sirva a
seguir com a ricota temperada e decore
com mais folhas de manjericão.

Gengibre
SUCO DE MELANCIA COM
GENGIBRE
Ingredientes:
½ melância
3 colheres (sopa) de gengibre picado

Modo de preparo:
1. Com uma faca, descasque o gengibre e pique
fino.
2. Retire a polpa da melancia e corte em pedaços
grandes.
3. No liquidificador, junte a melancia e o gengibre
e bata pausadamente (bata um pouquinho,
pare, bata mais um pouco e assim por diante)
para que as sementes da melancia não se
tornem um purê.
4. Quando a melancia se desfizer e o suco estiver
bem homogêneo, pare de bater.
5. Passe o suco por uma peneira bem fina e leve
à geladeira

Inhame
INHAME PERFUMADO COM
ESPECIARIAS E PIMENTA
Ingredientes:
5 inhames (cerca de 600 g)
4 colheres (sopa) de azeite
2 pimentas dedo-de-moça
1 colher (chá) de cominho
1 colher (chá) de páprica
1 pitada de cúrcuma
1 colher (chá) de sal

Modo de preparo:
1. Descasque, lave e seque os inhames com um
pano de prato limpo - assim eles não
escorregam na hora de cortar. Corte cada um
ao meio e cada metade, em meias-luas
finas.Lave, seque bem e mantenha as pimentas
dedo-de-moça inteiras.

2. Leve uma frigideira grande ao fogo médio.
Quando aquecer, regue com o óleo e as pimentas
dedo-de-moça inteiras. Refogue por 1 minuto,
acrescente o inhame e deixe dourar por cerca de
3 minutos, mexendo de vez em quando. Tampe e
deixe cozinhar por mais 5 minutos, mexendo de
vez em quando para não grudar no fundo, até o
inhame ficar macio.
3. Tempere com o sal, o cominho, a páprica e a
cúrcuma. Misture e deixe cozinhar por mais 4
minutos, mexendo de vez em quando, até as
fatias dourarem. Sirva a seguir.

Mandioca
BOLO CREMOSO DE
MANDIOCA COM COCO
Ingredientes:
500 g de mandioca
3 ovos
¾ de xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de leite
100 g de coco ralado seco
1 pitada de sal
manteiga para untar a assadeira

Modo de preparo:
1. Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura
média). Unte com manteiga uma assadeira.
2. Descasque, lave e corte a mandioca em
pedaços pequenos. No liquidificador, bata a
mandioca com os ovos, o açúcar, o leite e o
sal, até ficar liso. Transfira para uma tigela e,
misture o coco seco ralado.
3. Transfira a massa para a assadeira untada,
nivele com a espátula e leve ao forno para
assar por 40 minutos, até dourar.

Mandioquinha
MANDIOQUINHA
SAUTÉ
Ingredientes:
3 mandioquinhas
2 dentes de alho
3 colheres (sopa) de
manteiga
4 ramos de salsinha
sal a gosto

Modo de preparo:
1. Descasque e corte as mandioquinhas em
cubos de 2 cm. Transfira para uma panela,
cubra com água e leve ao fogo. Assim que
ferver, diminua o fogo e deixe cozinhar por 15
minutos - espete com um garfo para
verificar: deve estar cozida, mas firme.
2. Descasque e pique fino o alho. Lave, seque
e pique fino a salsinha. Assim que estiverem
cozidas, escorra as mandioquinhas numa
peneira.

3. Numa frigideira, coloque a manteiga e leve
ao fogo médio. Assim que derreter, junte as
mandioquinhas, tempere com sal e deixe
cozinhar por cerca de 10 minutos, mexendo de
vez em quando, até começar a dourar. Junte o
alho e mexa por mais 2 minutos. Desligue o
fogo e misture a salsinha picada. Sirva a seguir..

Milho-verde
CREME DE
MILHO-VERDE
Ingredientes:
500 gramas de milho-verde1
½ xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de manteiga
½ cebola picada fino
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo:
1. Coloque os grãos de milho no liquidificador,
acrescente o leite e bata por 2 minutos ou
até formar um creme liso.
2. Leve uma panela ao fogo médio e derreta a
manteiga. Junte a cebola e refogue até ficar
transparente, por cerca de 2 minutos.
Tempere com o sal e a pimenta e refogue
por mais 2 minutos.
3. Junte o creme batido e deixe cozinhar por
mais 5 minutos, mexendo bem. Desligue o
fogo e sirva a seguir. Se quiser, tempere com
um pouco mais de pimenta.

Palmito
CARPACCIO DE
PALMITO
Ingredientes:
1 palmito pupunha tolete
3 colheres de sopa de azeite de oliva
1 colher de sopa de alecrim fresco
3 pitadas de sal
2 pitadas de pimenta

Modo de preparo:
1. Corte o palmito em fatias muito finas e
arrume-as no prato de servir. Corte as fatias
mais finas que conseguir. Lave as folhas de
alecrim.
2. Em uma frigideira, coloque azeite, alecrim
fresco (somente as folhas), sal e pimenta.
Deixe em fogo médio até ferver, espere 2
minutos e desligue o fogo. Regue o palmito
com o azeite com alecrim. Se quiser, enfeite
com um galho de alecrim e sirva como
entrada, junto a uma salada.

