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Ingredientes:
-

2 latas de milho verde
1 lata de leite condensado
5 ovos inteiros
Manteiga para untar a forma
Açúcar para polvilhar

Modo de Preparo:

No liquidificador, bata o milho misturado com água por cerca de 1 minuto

HORÁRIO
Integral
manhã

até formar um creme. Adicione os ovos e bata por mais 1 minuto. Junte o
leite condensado e bata por aproximadamente 1 minuto também. Unte com
bastante manteiga uma forma com furo no meio, polvilhe com açúcar e leve
ao forno médio por 1 hora em banho-maria.

PA~O COM ESPECIARIAS
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de fermento em pó
- 2 colheres de sopa de margarina
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de leite
- 1 ovo
- Uma pitada de pimenta
Modo de Preparo:
Misturar os ingredientes sem amassar demais ou até a massa soltar
das mãos. Acrescentar uma especiaria: erva-doce ou coco ralado ou
cúrcuma ou canela em pó ou açúcar mascavo ou qualquer outra de sua
preferência. Misturar um pouco mais e fazer os pães. Assar em
tabuleiro untado e enfarinhado por mais ou menos 30 minutos.
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CUSCUZ
Ingredientes:
500g de tapioca
1,5 litro de leite
1 coco ralado ou 4 pacotes de coco ralado de 100g
1kg de açúcar (se usar coco seco ralado) ou 500g de açúcar (se usar o coco de pacotinhos).

Modo de Preparo:
Ferver o leite em fogo brando. Enquanto isso, em uma bacia, misturar os ingredientes secos.
Depois, acrescentar o leite fervido e mexer até que todos os ingredientes estejam bem
misturados. Despejar a mistura em um tabuleiro, deixar esfriar e levar à geladeira por, pelo
menos, 2 horas. Se desejar, cobrir com leite condensado.

CANJICA
Ingredientes:
500g de milho para canjica
1 litro de leite
1 lata de leite condensado
200 ml de leite de coco
100 g de coco ralado
açúcar a gosto
canela em pau e cravo a gosto
Modo de preparo:
Cozinhar a canjica com água na panela de pressão por 30 minutos ou até que fique macia.
Quando estiver cozida, acrescentar os outros ingredientes e cozinhar por mais ou menos 20
minutos..
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3 bananas prata sem casca
1 colher de sopa cheia de açúcar
1 ½ copo de farinha de trigo
100 ml de leite
1 ovo
açúcar e canela para polvilhar
óleo para fritar

Modo de Preparo:
Numa bacia, misturar a farinha de trigo, o açúcar, o leite e o ovo. Deixar essa massa
separada e, com um garfo, amassar as bananas. Em seguida, juntar as bananas à massa e
mexer tudo. Com uma colher de sobremesa, pegar pequenas quantidades da massa e pedir
ajuda a um adulto para fritá-las. Depois de prontas, polvilhá-las com açúcar e canela.

PAMONHA DE FORNO
Ingredientes:
-

3 latas de milho verde escorrido
300 g de açúcar
400 ml de leite de coco
2 ovos
4 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento
1 pitada de sal
50 g de margarina

Modo de preparo:
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Depois levar ao forno pré-aquecido em forma
untada só com margarina. Assar em forno médio por cerca de 20 minutos.
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Ingredientes:
- 8 ovos

-

4 colheres de sopa de margarina
2 colheres de sopa de fermento
200g de coco ralado
2 latas de leite condensado

Modo de Preparo:
Bater todos os ingredientes no liquidificador. Depois levar ao forno pré-aquecido em forma
untada. Assar em forno médio por 20 minutos.

BOBOTI
Ingredientes:
Para a massa:

Modo de fazer:

-

Retire as bordas do pão de forma. Pique e
deixe-o de molho no leite. Com o auxílio de
uma peneira, retire o excesso de leite.
Descasque e pique a cebola. Doure a
cebola na manteiga e reserve. Misture o
pão com a cebola, a carne, o sal, o curry,
as amêndoas picadas, o açúcar, o suco
de limão e o ovo.
Coloque a massa em uma forma pequena
untada e enfarinhada. Prepare a cobertura,
batendo o ovo com o leite. Despeje por
cima do bolo. Leve ao forno pré-aquecido
e deixe assar por cerca de 30 minutos.

1 fatia de pão de forma
2 colheres de sopa de leite desnatado
1 cebola
1 ½ colher de sopa de manteiga
350 g de carne moída
1 colher de chá de curry
1 colher de sopa de amêndoas picadas
1 colher de chá de açúcar
2 colheres de sopa de suco de limão
1 ovo
Sal a gosto

Para a cobertura:
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de leite desnatado

