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Alimentar alguém é um ato de amor muito
especial.

As mulheres e mães sabem deste amor, deste
poder, deste prazer!

A cozinha da nossa Casa Fundamental, aberta
para despertar os sentidos dos nossos alunos

ocupa, em nossa escola, o centro, o núcleo. Dela,
saem os cheiros, as cores e texturas, as formas e

os sabores. Dela, saem saúde, consciência
ambiental, cultura e amor.

No comando de todos os processos de nossa
cozinha, duas mulheres misturam seus saberes
aos sabores e criam, cotidianamente, a alegria
do ato de se alimentar. E comemos juntos em

nossa escola-Casa!
Carolina e Érika, que suas mãos e corações

sejam sempre abençoados e alimentados pelos
melhores temperos já experimentados e sentidos:

a pureza e o amor das crianças.
Que sua casa, prezado leitor, possa abrigar

todos os sabores e perfumes conseguidos por
estas receitas.

 
 Eles são irresistíveis!

 
Marina Mariano

Diretora Pedagógica da Casa Fundamental



03 cenouras
03 ovos
1 1/2 de açúcar
1 xícara de óleo de girassol
04 xícaras de farinha de
trigo
02 colheres de sopa de
fermento em pó

·  01 xícara de cacau em pó
·  1/2 copo de água
·  01 colher de sopa de óleo
de girassol ou de coco

Bata todos os 4 primeiros
ingredientes no liquidificador e,
depois em uma tigela, misture a
farinha de trigo e, por último,
acrescente o fermento, mexendo
delicadamente.

INGREDIENTES

COBERTURA

modo de fazer

 

Bolo de Cenoura

Colocar tudo em uma panela e
mexer até que engrosse.
Aproximadamente, 5 a 10
minutos.

Colocar suco de
laranja na massa
ajuda para que ela
não fique tão pesada!

DICA DA ÉRIKA
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INGREDIENTES

modo de fazer

2 ovos
150 g de coco ralado
1 colher de sopa de óleo de coco
1 colher de chá de fermento
2 bananas

Em uma tigela, coloque todos os ingredientes, misture tudo e
amasse com muito chamego até dar liga. Faça os biscoitinhos
modelando a seu gosto, e coloque-os bem separados em uma
forma untada com manteiga. Leve ao forno, pré aquecido, por 30
minutos, ou até dourar.

 

Biscoito de Coco
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INGREDIENTES

modo de fazer

- 2 xícaras de aveia flocos finos
- 7 colheres de sopa de açúcar demerara
- 4 colheres de sopa de margarina
-1 colher de essência de baunilha
- 2 colheres de chá de fermento em pó 
-2 ovos
- 4 colheres de sopa de cacau em pó

Misture todos os ingredientes. Em uma assadeira, coloque
uma folha de papel manteiga e distribua porções de uma
colher de chá de massa, deixando espaço entre os biscoitos.
Forno pré aquecido em temperatura média por 15 minutos ou
até que fiquem assados.

 

Biscoito de Aveia e Cacau

6



INGREDIENTES

modo de fazer

·  02 inhames médios
·  01 batata doce média (usamos a da massa roxa)
·  500 gramas de morango
·  100g de açúcar

Cozinhe, na panela de pressão, por cerca
de 10 minutos, a batata e o inhame.
Depois, bata o inhame e as batatas no
liquidificador, juntamente com o açúcar e
os morangos, guarde em um pote com
tampa, por até 2 dias.
Sirva gelado.

 

Inhaminho

Use a batata doce da
massa roxa, ela deixa uma

aparência mais bonita e
agrada mais as crianças.

DICA DA ÉRIKA
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INGREDIENTES

modo de fazer

·  250 gramas de canjiquinha amarela fina
·  1 cebola média ralada
·  2 dentes de alho ralados 
·  2 tomates médios maduros
·  cheiro verde
·  couve
·  colorau
·  sal a gosto
·  1 colher de sopa de óleo da sua preferência

Aqueça a panela e acrescente o óleo. Doure o
colorau, depois a cebola e o alho, e acrescente 1
litro de água para cozinhar por 25 minutos.
Acrescente os tomates picados e sirva com
cheiro verde e a couve.

 

Sopa Dourada

A sopinha pode ser
feita com carnes de
sua preferência. Na

escola, optamos por
fazer a receita sem a
carne incorporada à

canjiquinha. Servimos
a carne, para as

crianças,
separadamente.

DICA DA ÉRIKA
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INGREDIENTES

modo de fazer

·400g de batata inglesa
· sal
· azeite
· alecrim

Lave as batatas  e corte-as no formato de meia lua. Se a batata for média,
teremos seis meias luas por batata.
Cozinhe com casca, mesmo em água fervente, e sal, por 15 minutos, ou
até que fiquem ao dente: nem muito macia, nem muito dura.
Coloque tudo em uma assadeira e regue com azeite.
Leve ao forno até que fiquem coradas. Ao servir, salpique alecrim a gosto.

 

Batatas Coradas
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INGREDIENTES

modo de fazer

·  1/2 kg de feijão (roxo, carioquinha, preto o que você preferir)                           
Deixe de molho, por pelo menos, 2h.
·  1 cebola média
·  1 colher de sopa de olho
·  30 gramas de tempero de alho e sal
·  1 folha de louro
·  cheiro verde a gosto

Na panela de pressão, aqueça o óleo e junte a cebola e o louro.
Refogue por dois minutos. Acrescente o feijão escolhido, e
cozinhe por, aproximadamente, 25 minutos.
Retire a pressão da panela e bata o feijão no liquidificador ou no
processador.
 
Sirva com cheiro verde e seja feliz!

 

Feijão Batido
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INGREDIENTES

modo de fazer

· 500 g de patinho moído
· ½ cebola picada fina
· 2 colheres (sopa) de salsinha picada
· 1 colher (sopa) de hortelã picada
· 1 colher (chá) de cominho
· Raspas de 1 limão
· ½ colher (chá) de sal
· Azeite a gosto

Separe espetos de bambu para montar as kaftas.
Coloque os espetos numa assadeira e cubra com água. Deixe de molho
enquanto prepara a carne - isso evita que eles queimem na hora de grelhar. 
Numa tigela grande, junte a carne moída, a cebola e as ervas picadas.
Tempere com o sal, o cominho em pó, as raspas de limão e misture bem com
as mãos. Retire os espetos da água. Com as mãos úmidas, modele as
porções de carne ao redor de cada espeto - aperte delicadamente para as
kaftas ficarem presas no palito. Leve uma chapa (ou frigideira antiaderente
grande) ao fogo médio. Quando aquecer, pincele azeite nas kaftas e
disponha os espetinhos na chapa, um ao lado do outro. Deixe dourar por
cerca de 3 minutos, vire e deixe dourar por mais 2 minutos. 
Sirva a seguir com o molho de hortelã.
 
MOLHO DE HORTELÃ DA CASA:  Azeite, suco de dois limões, hortelã,
água e sal. Bater tudo no liquidificador ou processador e servir.
 
OBS: não fazemos o tradicional molho com iogurte por cuidado ao nossos
alunos intolerante ou alérgicos a lactose.

 

Kafta
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INGREDIENTES

modo de fazer

·  01 ovo
·  02 colheres de sopa de goma de tapioca
·  sal
·  óleo de sua preferencia
·  cheiro verde
·  cebola ralada
·  queijo 
·  frango

Em um recipiente, bata o ovo com a goma da tapioca até que fique uma
mistura homogênea. Acrescente a cebola e o sal a gosto.
Aqueça a frigideira e acrescente o óleo. Em seguida, coloque a mistura e
deixe dourar por, mais ou menos, 2 minutos. 
Vire, como se faz, com a omelete, e deixe dourar mais dois minutos, e
estará pronta para servir.
 

 

Crepioca

Os recheios podem variar de acordo
com seu gosto. Aqui sugerimos

queijo e frango, mas pode ser usado
qualquer outro tipo de recheio.

DICA DA ÉRIKA
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CAROLINA CALONGE ,  

          NUTRICIONISTA DA                     

CASA FUNDAMENTAL

"Quando escolhi me comunicar (sim, sou comunicóloga
por formação) através do alimento que faço, não imaginei

que seria tão desafiador. Tratar disso dentro de uma
escola de educação infantil foi mais complexo ainda, pois

cada criança tem sua história, seu histórico e seu gosto.
Como contribuir para que as crianças experimentem os

alimentos? Como fazer comer? Como fazer entender que
aquele alimento é bom e trará benefícios ao corpinho,

para que sejam sempre fortes e corajosos? Como mostrar
aos pequenos que o verdinho tem nome e que não é tão

ruim e assustador quanto parece?
Esse ano de crescimento junto deles (sim! Eu cresci tanto

quanto eles!) me fez renovar os recursos e as
possibilidades de mostrar a alguns o que já conheciam,

(Sugestão: e trabalhar para que a experiência de cada um
deles com o alimento seja prazerosa, sem medos ou

traumas. )e tirar traumas de outros. Ver quem não comia
nada se fartar numa sopinha com vários legumes é por

demais gratificante.
Colocar amor no alimento é o tempero principal para que

todos os outros ingredientes se unifiquem, e faça com que
o sabor aconteça.

Seguimos aqui na Casa, fortes e corajosos, na missão de
ajudar as nossas crianças a serem pessoas melhores uns
com o os outros, com nossa comunidade escolar, família

e o mundo." 
 

"Aqui, na Casa Fundamental, procuramos
desenvolver em nossas crianças, a atenção
para o que estão comendo e para a
importância de incluírem alimentos saudáveis
em suas refeições.
É dada uma importância especial para a
elaboração dos cardápios e para a compra dos
gêneros utilizados.
Valorizamos o uso de ingredientes locais,
orgânicos, e procuramos, dessa forma,
promover a conscientização sobre
alimentação, saúde, valorização humana e
social, e preservação do meio ambiente.
Com essa proposta, buscamos alcançar uma
maior produtividade de nossos alunos, além de
contribuir para que eles se tornem seres
humanos cada vez mais envolvidos com o
mundo que o cerca."

ÉRIKA RODRIGUES ,  

         COZINHEIRA DA            

CASA FUNDAMENTAL
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Inspirações

LIVRO DE RECEITAS, "OFICINA DE CULINÁRIA"
A.C.Camargo Cancer Center

14

LIVRO SABOR SAGRADO
DISTRIBUIÇÃO: EMPÓRIO NANAK E CÍRCULO DOURADO


