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g = grama 

kg = quilograma 

mL = mililitro 

L = litro 

Un = unidade  

CS= colher de sopa 

cc = colher de chá 
 



CAFÉ DA MANHÃ 

 
CHÁ     

LEITE DE COCO / INHAME / ALPISTE 

ÁGUA QUENTE 

                                                                

CACAU EM PÓ 

ACHOCOLATADO 

CAFÉ SOLÚVEL 

CANELA 

AÇÚCAR DEMERARA  

GRANOLA 

SAL 

 

CUSCUZ OU MINGAU 

CESTA DE FRUTAS 

BANANA DA TERRA COZIDA 

           

PÃO INTEGRAL  

PASTINHA SALGADA 

PASTA DE AMENDOIM  

GOIABADA OU DOCE DE BANANA 

 
 
Manhã 
 

• 5h00  Esquentar água para chá, leite e água quente, 

Fazer leite de coco, cuscuz e pastinha salgada, pasta de amendoim 

Cozina hanana da terra, picar frutas e preparar o refeitório. 

• 6h00  Ligar forno para esquentar pães  

   

Tarde 
 

• 15h30  Preparar Granola, Goiabada, despolpar coco. 

• 17h30  Tirar o pão e a coco do freezer  

 Separar as frutas do café da manhã e pré-preparo do almoço 

 

Os cafés da manhã de todos os 10 dias são iguais 



CHÁ                                                        
 

 

Preparo: 

● Colocar água para ferver. Quando entrar em ebulição, desligar o fogo e colocar a 

erva escolhida. Tampar e deixar repousar entre 5 e 10 minutos.  

● Coar e encher o botijão térmico, e a garrafa térmica dos servidores e professores. 
 

OBSERVAÇÃO: 

CHÁS DO CAFÉ DA MANHÃ (livre e/ou estimulantes) 

• Alecrim, canela, cravo, chá verde, gengibre, camomila, erva-doce, hortelã,... 
 

CHÁS DO ALMOÇO (digestivos) 

• Camomila, erva-doce, hortelã, gengibre, chá verde, hibiscus, cidreira, espinheira 

santa, alecrim, capim santo, cardamomo. 
 

CHÁS DO LANCHE (calmantes) 

• Cidreira, camomila, erva doce, hortelã, capim santo, espinheira santa. 
 

• ATENÇÃO: não servir para GESTANTES: cravo, gengibre, cavalinha e canela. 

• Ao misturar duas ervas observe se suas propriedades são equivalentes 

• ACOMPANHAMENTOS: raspa de laranja ou limão, gengibre (manhã), cardamomo. 

 

• A SOBRA DO CAFÉ DA MANHÃ PODE SER SERVIDO GELADO NO ALMOÇO 

 

GOIABADA ** Receita para 3 dias 
 

 

Preparar de véspera (quando for necessário). 

• Colocar toda a água em uma panela média e levar para o fogo. 

• Cortar o bloco de goiabada em pedaços grandes (5 cm) e adicionar à água. 

• Quando pegar fervura baixar o fogo e misturar bem, dissolvendo os pedaços. 

• Continuar cozinhando até começar a “cheirar bem”. Mexer continuamente para não 
grudar no fundo. 

• Desligar o fogo e deixar esfriar. Colocar em recipientes e guardar na geladeira. 

Ingrediente Und 10 p 25 p 60 p 

Erva  g    

Água L 2 5 12 

Ingrediente Und 10 p 25 p 60 p Observações 

Goiabada Kg 0,6 1,5 3,6  

Água L 0,6 1,5 3,6  

**A quantidade de chá é a mesma tanto para o curso de homens quanto 

para o das mulheres. 



 

PASTA DE AMENDOIM  
 

 

Preparo: 5h30 

• Dissolver a pasta de amendoim acrescentando água morna até ficar 

líquida/pastosa como a goiabada, dividir em dois potes, um para os servidores e 

servir.  
 
 

CUSCUZ DE MILHO 

 

 

 

 
 

 

Preparo 5h30: 

• Em um recipiente, misturar os flocos de milho coma água e sal aos poucos, amassando 

com a mão. Obs: a massa não pode ficar muito molhada, nem muito seca, testa para 

ver se está salgada. 

• Levar a cuscuzeira e deixar descansando por cerca de 15 minutos 

• Ligar no fogo médio por cerca de 15 minutos, até cheirar cuscuz 

• Colocar em um recipiente e servir. 

 
 

PÃO QUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Pré – Preparo (noite do dia anterior): tirar os pacotes de pão e a manteiga do freezer. 
 

Preparo: 

• De manhã cedo, cortar as fatias em dois e dispô-las nas assadeiras do forno. 

• 6h00 ligar o forno na temperatura máxima. Após aquecer baixar a temperatura. 

• O pão deve ser apenas aquecido. Se desejar pode-se torrar 40% do total. 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60p Observação 

Pasta de Amendoim g 70 175 400  

Água morna ml 16,5 41,5 100  

Ingredientes Und 10 p 25p 60 p Observação 

Flocos de Milho Kg 0,285 0,71 1,71  

Água ml 70 175 420  

Sal c.sobr 1 2,5 6  

Ingrediente Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Pão integral 

Fatia 15 37,5 90  

Kg 0,5 1,25 3  

Pacote 1 2,5 6  



• É recomendável descongelar 1 pacote a mais do que o número total e deixar de reserva, 
caso precise. 

GRANOLA (receita para 3 dias) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preparo: 

● Em uma panela misturar a aveia e o óleo com as mãos, ligar em fogo médio e torrá-
la por 15 minutos, até a aveia dourar, reservar em uma forma. 

● Na mesma panela, ainda quente, torrar o girassol em fogo médio por cerca de 10 
minutos, reservar e torrar o gergelim e misturar à aveia e ao girassol. 

● Ao retirar o gergelim torrado, torrar a linhaça até pipocar. 

● Liquidificar metade da linhaça em seguida e acrescentá-la. 

● Misturar o nibs e a uva passa. 

● Deixar esfriar para guardar 

 

LEITE DE COCO QUENTE 
 

 

 

 

 

 

 

Pré-preparo: 17h00 - retirar do congelador a quantidade correspondente de coco ralado e 

colocar no refrigerador. 
 

Preparo: 5h30 

● Aquecer o coco ralado em uma panela com a quantidade de água correspondente. 

**Este procedimento facilitará para que a gordura do coco seja dissolvida e o 

amolece para não prejudicar o liquidificador. 

● Bater no liquidificador e, em seguida, coar no voil (voal) e espremer bem. 

● Reservar a fibra de coco para ser utilizada no mingau, na sobremesa ou fazer farinha 

● Após coado esquentar e colocar na térmica correspondente. 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Aveia grossa Kg 0,35 0,87 2,1  

Girassol g 50 125 300  

Linhaça marrom g 50 125 300  

Gergelim g 50 125 300  

Uva passa g 70 175 420  

Nibs de cacau g 50 125 300  

Óleo de Girassol C.sopa 3 7,5 18  

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Coco ralado 
Kg 0,250 0,625 1,5 1 Kg de coco + 4 L de água rende  

aproximadamente 4,5 L de leite 

Água L 1 2,5 6  



LEITE DE INHAME  

Obs. Este leite é feito como uma segunda opção sendo assim sua quantidade é reduzida  

 

 

 

 

 

 

 

Pré-preparo: vespera 

• Descascar e picar em pedaços pequenos se preferir pode usar o descascador, deixe 

de molho para o dia seguinte. 
 

Preparo: 5h30 

• Escora a água e lave bem para que saia as toxinas  

• Coloque a água para esquentar, deixe ficar até uma temperatura que dê para coar 

com o voal. 

• Bata o inhame no liquidificador com água quente. 

• Depois de batido passe no voal. Guarde o resíduo para aproveitar em outras 

receitas. 

• Na hora de servir se estiver frio pode dar uma esquentada sem deixar que ferva se 

ferver, caso contrário perde a textura de leite, virando um mingau. 

 

LEITE DE ALPISTE  

Obs. Este leite é feito como uma segunda opção sendo assim sua quantidade é reduzida  

 

 

 

 

 

 

 

Pré-preparo: vespera 

• Colocar de molho no final da tarde  (ou por 6hs – leite da tarde). 

Preparo: 5h30 

• Escora a água e lave bem  

• Bata no liquidificador com água natural (por volta de 3 a 5 minutos), até que ele fique 

com coloraçao de leite levemente amarelo. 

• Depois de batido passe no voal.  

• Não guardamos o resíduo para aproveitar em outras receitas. 

• Um pouco antes de servir pode dar uma esquentada sem deixar que ferva. 

 

 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Inhame Kg 0,3 0,75 1,8  

Água L 1 2,5 6  

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Alpiste g 40 100 240  

Água L 600 1,5 3,6  



FRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● CAFÉ DA MANHÃ - Servir sempre o mamão cortado com a casca (um pouco com 

semente), bananas e mangas fatiadas. 

● Cortar sempre 1 a 2 unidades de mamão a menos do que o número total. Deixar 

elas prontas para cortar encima da bancada, se necessário. 

● A banana deve ser servida solta da penca. 
 

Observação: Procurar servir as frutas que estão mais maduras, evitando o desperdício. 
 

PARA MELHOR CONSERVAÇÃO: 

Bananas: podem ser despencadas no talo, ainda verdes. 

Mamão: colocá-los de pé, com a parte de ligação com o mamoeiro para cima. 

 

**Todas as frutas devem ser revisadas diariamente. 

 

BANANA DA TERRA COZIDA 
 

 

6h00 - Preparo 

Tirar as extremidades e picar em pedaços do tamanho do polegar e cozinhar no vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Banana Un 10 25 60  

Mamão Kg 1,5 3,750 9 18 Kg - média de 12 unidades 

Laranja/ Pocan uni 6 15 36 PARA O ALMOÇO 

Manga Palmer kg 1,4 3,5 8,4  

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Banana da terra Un 4 10 24  



LANCHE 

 

Chá – vide pag.2 

Açúcar Demerara 

Água com limão (alunos antigos) 

Leite de Coco / Leite de alpiste (alunos 
novos) 

Frutas (alunos novos) 
 
 
 

 
 
 

Observação: NÃO SERVIR ACHOCOLATADO OU OUTRO ALIMENTO QUE NÃO 

CONSTE NO CARDÁPIO DO LANCHE, EXCETO DIETA ESPECIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tarde 
 
• 15h30           Esquentar água 
• 16h00               Espremer limões e fazer desinfetante com bagaço 

  Extras, despolpar coco 
• 16h20               Esquentar comida dos servidores e professor(a) 
• 16h45               Servir 

 
   

 
 
 

 

 

 

 

Os lanches de todos os 10 dias são iguais 



ÁGUA COM LIMÃO 

 
 
 
 
 
 

Preparo: 

• 15h30 colocar a água numa panela e esquentar. 

• Espremer os limões no espremedor elétrico. 

• Preparar e servir meia jarra de limonada quente e meia jarra de limonada fria para (as 
jarras de plástico comportam 4 litros).  

• Deixar o restante do limão espremido (sem diluir em água) para reposição.  

(Poderá se escolher água quente ou fria no momento de repor nos refeitórios). 

• Conferir o número de antigos estudantes com os Gerentes do curso.  

• Observar consumo dos alunos e reavaliar as quantidades a cada dia 

 
 

LEITE DE COCO – Reduzir a quantidade de alunos antigos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: pode servir a sobra de leite de coco do café da manhã. 

NÃO misturar o leite novo com o antigo. Se mesmo após servir o leite que sobrou 

ainda restar, NÃO o servir para os alunos novamente. 

 

FRUTAS - Somente os novos alunos se servem de frutas às 17:00hs. São 2 frutas por 

pessoa. Servir sempre 3 opções de frutas.  

 

Observação:  No lanche da tarde servir no mínimo uma banana por pessoa e mais dois 

tipos de frutas, alternando entre manga, tangerina e maça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediente Und 10 p 25 p 60 p 

Limão unid 7 17,5 42 

Água L 3,5 8,75 21 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Coco ralado 
Kg 0,25 0,625 1,5  

Água L 1 2,5 6  



PASTINHAS  
 

**bater no liquidificador sempre com a ajuda de um BIOSSOCADOR (cenoura, aborinha, 

pepino) 

**Usar apenas alho assado, não alho cru. Não usar cebola. 

 

DE GIRASSOL GERMINADO 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Girassol G 65 165 400  

Tomate Uni 0,6 1,5 4 Sem miolo 

Salsinha xic 0,5 1 2  

Limão  uni 0,5 1 2  

Azeite e sal      

*deixar de molho na noite anterior e tirar a casca na manhã seguinte 

Outras receitas: 

• Açafrão, limão, cenoura, azeite e sal 

• Tomates sem miolo, cebolinha refogada no azeite, cenoura e sal 

• Abobrinhas tostadas em fatias sem óleo, pasta de amendoim, salsinha, sal 

(demanda um tempo, tostar no dia anterior). 

• Salsinha, páprica defumada (ou picante), limão, alho assado 

 

DE ABACATE 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Abacate uni 0,5 1,25 3  

Limão   0,5 1 2  

Orégano c.c 0,5 1 2  

Azeite e sal      

*descongelar na noite anterior 

Outras receitas: 

• Tomates sem miolo e cebolinha. 

• Limão, açafrão e salsinha. 

• Alho assado, limão e azeitona. 

 

DE BERINJELA DEFUMADA (BABAGANUSH) 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Inhame/girassol G 70 175 400  

berinjela defum. Uni 0,6 1,25 4  

Pasta de Amend c.sobr 0,3 0,75 2  

Alho assado Uni 1 2 4  

Azeite e sal      

*deixar de molho na noite anterior, preparar a berinjela na véspera 

 



DE GRÃO DE BICO 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Grão de bico G 70 175 400  

Limão Uni 0,5 1 2  

Tahine c.c 0,5 1 2 Ou pasta de amendoim 

Alho assado Uni 0,5 1 2  

Azeite e sal      

*descongelar na noite anterior 

Outras receitas: 

• Gergelim torrado e limão. 

• Beterraba, limão, tahine/pasta de amendoim e alho assado. 

• Acafrão e salsinha. 

• Alho cozido e salsinha. 

 

DE INHAME  

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Inhame cozido/cru G 70 175 400  

Açafrão/paprica def. c.c 0,5 1 2  

Cenoura Uni 0,5 1 2  

Tomate Uni 0,5 1 2  

Limão Uni 0,5 1 2  

Azeite e sal      

*Picar e deixar de molho na noite anterior e lavar e cozinhar na manhã seguinte. 
 

Outras receitas: 

• Beterraba, limão, azeite e sal. 

• Salsinha, alho assado. 

• Tomate (ou tomate seco/frito), orégano. 

• Azeitona e alho assado. 

 

FEIJÃO FRADINHO 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Feijão fradinho G 70 175 400  

berinjela defum. Uni 0,6 1,25 4  

Pasta de Amend c.sobr 0,3 0,75 2  

Azeite e sal      

*descongelar na noite anterior e preparar a berinjela na véspera 
 

Outras receitas: 

• Tahine ou pasta de amendoim, limão e alho assado. 

• Salsinha, alho assado e limão. 

 

** PODE SER UTILIZADO SOBRAS DA SALADA DO ALMOÇO DO DIA ANTERIOR 

 



RECEITAS EXTRAS 
 

 

MINGAU DE AVEIA  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pré-Preparo: 

● Na véspera colocar a aveia de molho com toda a água 

● Caso não tenha grávida no curso, pode acrescentar canela em pau. 
 

Preparo: 

● De manhã cedo leve ao fogo até pegar fervuta. Baixar o fogo e continuar mexendo 

por cerca de 20 minutos.  

● Deixar em uma consistencia mais grossa, pois quem quiser mais líquido pode diluir 

com água quente. 

❖ Não adoçar 

 

 

CALDA DE AMEIXAS 
 

Ingrediente uni 10 p 25p 60p  Observação 

Ameixas kg 0,2 0,5 1,2  

Uvas passas  kg 0,1 0,25 0,6  

Água L 0,8 2,0 4,8  

Canela em pau uni 1u 2,5u 6u  

 

• Na véspera, colocar as ameixas e as passas numa panela grande com toda a água. 

• De manhã cedo, adicione a canela em pau e leve ao fogo até pegar fervura. Cozinhar 
por cerca de 5 minutos.  

• Deixar com bastante caldo e se for necessário acrescentar mais água. 

• Tirar os paus de canela antes de servir. Lavar e deixar secar para usar no dia seguinte. 

 

 

 

Ingredientes Und 10 p 25 p 60 p Observação 

Aveia g 200 500 1200  

Água L 0,06 0,15 0,36  

Leite de coco L 0,1 0,25 0,6  

Fibra de coco Kg 0,1 0,25 0,6  


