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Anamaria Baile! - Araçatuba - Sempre valorizando nossas promoções 



Prezada Colaboradora, 

No livreto de receitas, divaguei, fui longe ... Voltei até meus tempos de 

criança em Bauru. Relembrei passagens maravilhosas daquela vida de família 

feliz .. . "Um por todos, todos por um". 

Cresci naquele lar que atraía parentes e amigos e tantas saudades deixou ... 

dos lanchinhos com quitutes deliciosos preparados por mamãe, enquanto 

estudávamos com as colegas. VALE A PENA A DEDICAÇÃO DOS PAIS ... É 
A MELHOR HERANÇA QUE DEIXAM PARA OS FILHOS! O espírito de 

luta, do cumprimento do dever, mas também esportivo, alegre, brincalhão ... 

Casei-me e a felicidade se completou com marido e filhos adoráveis e 

ainda a companhia tão gostosa de Dona Helena, Gercina e Bete, fazendo parte 

da família. 
Nesta edição, quero falar com muito reconhecimento e carinho, desta 

NOSSA GENTE MARAVILHOSA . DE ARAÇATUBA. 

Quando aqui chegamos há 24 anos, tivemos a melhor das impressões, 

pois logo nos tornamos amigos dos Prates, Dibo, Abujanra, Moraes, Cardassi. 

Ficamos uma semana no Grande Hotel para irmos em seguida morar na Silva 

Jardim e sermos premiados com os maravilhosos vizinhos Carrijo, Carvalho e 

D' E lia. Vale a pena ser um bom vizinho ... Não se esquece jamais ... dona Castôra 

é ainda aquela dedicação ... 

O número de amigos aumentou tanto que nem dá para citar mais nomes ... 

Aí, minhas comadres da cidade, dos bairros, com meus queridos afilhados ... 

Eu sei que sou agradecida a Deus por termos vindo morar nesta terra de 

imenso calor humano. 

Reuní aqui, receitas já experimentadas de amigas, especialmente das 

que conosco realizam as já tradicionais "Festa das Nações" . 

Será este livreto sem dúvida, álbum de lembrança que marcará bem essa 

época gostosa, descontraída, onde todos se divertem, tornam-se mais alegres e 

acima de tudo, colaboram na promoção do carente. 

A ginástica diária torna o corpo são, flexível. A boa ação deixa a cabeça 

leve ... Você, minha colaboradora, agora, neste momento, faça uma reflexão sobre 

seu conforto, fartura, saúde. Depois disso, vá até a cozinha, pegue algum 

mantimento e leve à uma casa carente de bairro. Será um bom passeio. Por ser 

que vá bater num lar necessitado não só do alimento para o corpo, mas também 

de afeto ou saúde. Não se apresse em ir embora ... Dê-lhe uma palavrinha amiga 

de ânimo, de Cristão Verdadeiro. Ouça com paciência ... Eles têm tanto para 

falar, desabafar ... Olhe de perto suas necessidades. Se é desemprego ... Médico ... 

Ajude-o na medida do possível. Com isso, você notará seu coração transbordar 

de reconhecimento por tanto que tem. Sentir-se-á também com o dever de 
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colaborar mais, pois é esse o melhor modo para agradecer a Deus. 
Lembre-se ... Você teve quem a orientasse e oportunidade para estar bem. 
Talvez seja você agora, a pessoa escolhida para erguer essa família que 

está à sua espera. Não deixe de ir ... é sua missão ... O Amor é Alegria ... Vida! 
O egoísmo judia ... Mata! A pessoa vale pelo que é! Viva! Seja feliz! 

Desejo de coração. 
Obrigada à todos que colaboraram e desculpe-me. A intenção é a melhor 

possível! 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 
Esta edição saiu graças ao espírito benevolente do Doutor Chaim Zaher, 

Doutor João Carlos Di Gênio, de todos que integram o excelente Curso Objetivo, 
que além de tudo já vem fazendo pela cultura e formação de nossos jovens e 
para nossa Promoção Social, nos dôa agora este nosso livreto de receitas: 
"NOSSA GENTE MARAVILHOSA NA COZINHA E SEMPRE". 

AO CURSO OBJETIVO, SEUS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS, 
O NOSSO COMOVENTE E ETERNO AGRADECIMENTO. 

"DEUS OS ABENÇÕE" 

MARIA APARECIDA PIMENTEL FERRAZ 

Araçatuba I 1981. 
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CONSELHOS ÚTEIS 
A cozinha deve ser um lugar alegre, de prazer e conforto. Para isso, é necessário 
muita higiene, gosto na arrumação e os utensílios no jeito para facilitar a execução 
do trabalho. 

LISTA DO QUE SE DEVE TER À MÃO 
I -Jogo de panelas, incluindo panela com rede para fritura, bacias, panela de 
pressão, jarra inox. 
2 -Jogo de formas, assadeiras, forminhas, canudinhos para assados e frituras. 
3 - Faqueiro, incluindo pegador de macarrão, garfos, conchas, colheres, 
espumadeiras de cabo comprido (cabo de preferência de madeira). 
4 - Pão duro para raspar tigela, aproveitando todo o alimento preparado . 
5 - Aparelho de jantar, chá e café. 
6 - Aparelho de cristal. 
7 -Jogo de pirex para suflês. 
8 - Copos e xícaras avulsas para uso na cozinha. 
9- Medidores para receitas. 
lO - Conjunto para coar café. 
11 - Conjunto de coador e peneira para chás, vitaminas e farinhas. 
12- Balança de cozinha. 
13 - Abridores de latas e garrafas. 
14- Descaroçador de azeitonas. 
15 -Espremedor de alho. 
16- Jogo para guardar temperos e sal (nunca de metal) . 
17 -Jogo para guardar mantimento. 
18- Galeteiro . 
19 - Compoteiras. 
20- Jogos de tigelas e vasilhas para conservar alimentos na geladeira. 
21- Fruteira inox de pé para frutas, cebolas, batatas, para não ficarem abafados. 
22- Porta saquinhos de leite . 
23 - Lixeiras com sacos plásticos. 
24 - Bandejas para servir a mesa . 
25 - Filtros. 
26- Fogão com bom forno, bujões de gás, acendedor. 
27 - Material completo de limpeza, incluindo vassoura, rodo, escova, balde. 
28 - Papel alumínio para cobrir assados, pratos em geladeira. 
29 - Batedor de claras manual. 
30- Máquina de moer carne . 
31 -Espremedor de batatas . 
32 - Ralo para queijo, côco, etc. 
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33 - Palitos, espetos para churrascos. 
34 - Churrasqueira. 
35 - Máquina para fazer macarrão. 
36 - Descanso de travessas. 
37 - Escorredor inox de pratos, talheres, copos. 
38 - Geladeira. 
39 - Batedeira elétrica. 
40 - Liqüidificador. 
41 -Espremedor de frutas elétrico e manual. 
42 - Moedor de carne elétrico. 
43 - Torradeira de pão elétrica. 
44 - Aparelho elétrico para Wafles . 
45 - Máquina elétrica para lavar pratos, talheres, etc. 

Tudo que comprar, procure fazê-lo do melhor, pois além de não enferrujar, 
conservará mais. 

Caderneta para anotações de compras à fazer. 
Esta relação facilita inclusive chá de cozinha das noivas. 
Relação de mantimento e utensílios de limpeza para facilitar as compras: 

Arroz, feijão,batatas, sal, alho, cebola, latarias/geral, farinhas/geral, chá-mate, 
açúcar, café, leite, verduras, legumes e frutas em geral, refrigerantes, bebidas, 
vinagre, molhos de pimenta, maionese, azeitonas, carnes, peixes, camarão, 
bacalhau, condimentos p/ temperos, aromas p/ doce, gelatina, pó royal, fermento 
fleshaman, queijos, nescafé, coador de café, óleo, azeite de oliva, material de 
limpeza, papel higiênico, guardanapo de papel, papellaminado. 

CONGELAMENTO/DESCONGELAMENTO 

RÁPIDA NOÇÃO 
CARNES: Ao congelar as carnes, verifique se estão bem frescas . Separe em 
pedaços para facilitar quando for usá-las. Carnes já cozidas também podem ser 
congeladas, embora o resultado não seja tão bom. Carnes magras já se conservam 
melhor que as gordas, portanto retire o excesso de gordura, ossos, tendões, antes 
de levar ao freezer. Não salgue a carne fresca para congelar porque o sal abrevia 
o tempo de conservação. Use folhas plásticas ou de alumínio para embalar. 

No caso de bifes, um por vez para não grudarem e aperte-os bem dentro 
de um recipiente para retirar o máximo de ar. Use bomba tira-ar. 

Para degelar carnes cruas, deixe em temperatura ambiente de 4 à 5 horas 
por quilo. 

Na geladeira, cada quilo exige I O horas para degelar. Carnes cozidas 
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podem ir direto do freezer ao fomo em temperatura de 200°C. Demoram aí, 30 
minutos para degelar e mais 20 minutos para esquentar. 

Carnes defumadas precisam ficar em recipientes hermeticamente 
fechados para não exalar odores, afetando outros alimentos. Não encha o 
vasilhame, pois o alimento congelado aumenta de volume. 

Carnes de animais recém-abatidos, devem descansar por 2 dias antes do 
congelamento. 

Uma vez degelado, não pode voltar ao freezer e depois de 48 horas de 
retirado, ele perde o valor nutritivo. 
PEIXES: Muito cuidado, pois estragam com facilidade. Limpe normalmente, 
retirando escamas, guelras, cabeça, rabo e barbatanas. Se forem grandes, corte 
em filés e embrulhe-os separadamente em papel alumínio ou plástico, retirando 
sempre bem o ar. 
CAMARÕES: Podem ser congelados, crus ou cozidos. No )0 caso, retire a 
cabeça e a cauda, lave bem e enrole em plástico ou alumínio. 
AVES E CAÇAS: Antes de congelar, limpe e lave bem. Podem ser congelados 
inteiros ou em pedaços, separando os miúdos. 
PARA DESCONGELAR: Devem ser completamente descongelados antes do 
preparo, para que cozinhem uniformemente. Não coloque em fomo alto para 
não ressecarem. Os ossos podem escurecer, mas é normal. 

DICAS 
Escolha com cuidado os alimentos, os ingredientes, à serem empregados nas 
receitas, pois um deles não estando bom, fará perder tudo. Os ingredientes secos 
devem ser peneirados. Quebre os ovos separadamente, I por 1. 

Além da apresentação bem guarnecida, as refeições devem ser sadias, 
contendo elementos indispensáveis em calorias e vitaminas necessárias à boa 
saúde. Não é o número de pratos que valoriza a refeição, e sim apenas um ou 
dois pratos bem feitos. 

É importante para o seu dia-a-dia, toalhas bonitas, flores, pratos, talheres 
e copos bem colocados. 

À direita do prato , um pouco à frente, use os copos, taças e licores. 
À esquerda dos copos, o pratinho de pão. À direita do prato, a colher de 

sopa e as facas e à esquerda, os garfos, incluindo de sobremesa, tudo na ordem 
em que serão usados . 

ORDEM DE SERVIR OS PRATOS 
1 o Salada ou prato frio - 2° Sopa quente - 3° Peixe - 4° Massa - 5° Ave - 6° 
Carnes - 7° Sobremesa - café, licor. 
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O alimento salgado de um modo geral, deve ser feito e servido 

imediatamente, após sair do fogo ou forno. Porém nem todos. O arroz, por 

exemplo, fica mais gostoso feito um pouco antes e embrulhado em jornal bem 

abafado, antes de tirar da panela. 

Os legumes e verduras, devem ser cozidos com o mínimo de água e, se 

possível só com o bafo. Além de conservarem seu valor nutritivo, ficam mais 

verdinhos e gostosos. 

A couve-flor, brócolis devem ficar na panela cozinhando com a flor para 

cima e fora d'água, só ficando o necessário no fogo. 

Os frutos devem ser usados para se comer assim que cheguem ao estado 

de maturação. Nem verdes, nem passados. Devemos dar preferência aos frutos 

crus, que têm mais propriedades alimentícias. Ao invés de refrigerantes, 

procuraremos tomar sucos e vitaminas tirados direto das frutas e verduras e 

adoçados em mel. 

O mel, sempre que possível, deve substituir o açúcar, pois é um ótimo 

alimento e tônico valioso. 

Dê preferência aos legumes e frutas frescas, aliás, procure sempre fazer 

o mais que puder, todos os alimentos em casa. Alimento sempre fresco, tem 

outro paladar e valor nutritivo. Casa cheirando pão assado, é mais atraente. 

No caso de usar alimentos de latas, para conservá-los, tire da lata a 

sobra e coloque em vasilha de louça, pirex ou semelhante. O sal deve ser 
conservado em recipiente de vidro, louça e nunca em metal. 

Ver I • edição deste livreto: Tabela de calorias - Valor das frutas , 

vitaminas, sais minerais - Importância da soja - Conheça a carne de vaca -

Medidas aproximadas - Como usar bebidas. 

UM BOM TEMPERO CASEIRO 
Meio quilo de cebolas, I kg de sal , 3 maços de cheiro-verde, 2 pimentas ardidas, 

10 cabeças de alho, 3 folhas de louro, I xicrinha de azeite estrangeiro, I 

colherinha de orégano, L colher de molho inglês, 1 colherinha de noz-moscada 

ralada. Passe pela máquina de moer carne , encha vidros bem limpos e tampe 

bem. 

PIMENTA EM CONSERVA 
250 gramas de pimenta vermelha, I litro de vinagre, 3 colheres de azeite, 

colher de sal, I colher de massa de tomate, 1 cebola batidinha, 1 cabeça de alho, 

3 cravos da índia (picadinhos), I pitada de pimenta do reino, 2 folhas de louro 

(picadinhas), 1 maço de cheiro-verde. Bater tudo no liqüidificador. 
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MOLHO BECHAMEL 
Doure em 2 colheres de manteiga e l de azeite, uma porção de preseunto gordo 
picado, 1 dente de alho, alguns champignons. Daí, junte 2 xícaras de leite com 
2 tabletes Knorr e deixe ferver para acrescentar, mexendo sempre, 4 gemas de 
ovos bem batidos e I colherinha de maisena. 

MOLHO DE CHAMPIGNONS OU ASPARGOS 
Doure cebola batidinha e alho na manteiga. Junte aí, a água da lata e meio copo 
de vinho branco, I colher de puro-purê, I colherinha de maisena dissolvida, 2 
tabletes de caldo de carne. Deixe ferver e engrossar um pouco, mexendo sempre. 
Parta os aspargos ou champignons, junte cheiro-verde picadinho, e sirva à 
vontade. Prove antes o sal. 

MOLHO BOM PARA 
MACARRONADA OU NHOC 

Pegue um peso de carne de vaca, tempere-o e refogue-o juntamente com pedaços 
de toucinho defumado, cebola, alho, orégano, deixando corar bem. Depois, junte 
1 colher de manteiga, \12 quilo de tomates sem sementes e sem peles, 2 folhas de 
louro, cheiro-verde, mangerona (se tiver) , 2 colheres de puro-purê, pimenta do 
reino, molho inglês, 1 colher de açúcar, sal à gosto, e cubra com água o peso da 
carne. Vá cozinhando até amolecer a carne e formar molho gostoso, grosso. Na 
hora de retirar do fogo, junte l cálice de vinho branco, se gostar. Cozinhe o 
macarrão com tablete Knnor, regue o molho e jogue queijo ralado. 

MOLHO DE MAIONESE 
Coloque em uma tigela, 3 gemas cruas e 3 cozidas, misturando-as bem, vá 
juntando às gotas, azeite estrangeiro até formar creme. Tempere com sal e na 
hora de servir, acrescente caldo de meio limão galego. 

"UNS BEBEM ÁLCOOL, EU BEBO ALEGRIA ... " 

MOLHO PARA MEXILHÕES OU OSTRAS 
Amasse I colher de manteiga com l colher de farinha de trigo, derreta na panela 
com sal, pimenta, noz-moscada e 2 fatias de limão. Junte 2 tabletes Knorr 
dissolvidos em I copo de água. Deixe ferver, junte os mexilhões e prove o sal. 

MOLHO DA COMADRE TEREZA 
PARA ACOMPANHAR CARNES 

Deixe 2 horas de molho: 12 mangas borbom de vez, picadas miúdo e 1 colher 
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(sopa) de sal. Ficar no fogo cozinhando 20 minutos: 2 litros de vinagre branco, 

2 quilos de açúcar mascavo ou outro qualquer, 3 raízes de gengibre (raspar, 

escaldar e picar), I cebola média picada miúdo, 5 pimentões verdes, 2 colheres 

(sopa) de mostarda, casca de 1 limão, 1 colher (sopa) de canela, 3 cravos da 

índia, Y2 quilo de uva passa sem caroço, 1 colher (sopa) de sal, 3 bananas maçãs 

picadas miúdo, 1/2 quilo de tomate maduro, sem pele, sem sementes, picados. 

Depois de 20 minutos do fogo cozinhando, misturar as mangas e cozinhar mais 

20 minutos e está pronto. Dura bastante tempo. 

MOLHO PARA CHURRASCO JÚNIOR 
Bater no liqüidificador: 1 colher de mostarda, 1 colher de massa de tomate, 1 

copo de óleo, 1 copo de vinagre, I cebola grande, sal, pimenta ardida à vontade 

(não pode ser pimenta do reino) . Pronto para servir. 

MEDALHÕES 
Corte bifes grossos de filé mignon, passe sal e contorne sua espessura com 

fatias de bacon. Prenda com um palito para não soltar. Frite na chapa de ferro 

bem quente, untada de manteiga. Sirva com purê de maçãs, banana, castanha, 

batatas à vontade, ou mesmo com fritas, legumes, etc. 

"BUSQUE A VERDADE PARA SI MESMO, MAS NÃO 
OBRIGUE NINGUÉM PENSAR COMO VOCÊ" 

FILÉ MIGNON FOLHADO 
Ingredientes: 2 quilos de filé mignon, temperado com: I 1/2 cebola ralada, suco 

de limão, molho de pimenta, pimenta do reino, fondor. Passe estes temperos de 

todos os lados do filé, e deixe descansar por 1 hora. Em seguida, coloque 1/2 
xícara (chá) de manteiga e 1/2 xícara de óleo na panela. Leve ao fogo, deixe 

esquentar, coloque o filé e deixe 5 minutos, retire, deixe escorrer o excesso de 

suco de carne. Em seguida passe por todo filé, queijo parmesão ralado e 1 colher 

(sopa) de salsa picadinha. Coloque o filé sobre uma massa folhada, enrole e 

pincele com uma gema; coloque numa assadeira untada de manteiga e leve ao 

forno quente por 30 minutos mais ou menos. Retire e sirva acompanhado de 

molho à gosto e arroz branco. 

TENDERMADE 
Primeiro, cortar o tender em fatias médias . 2° Tempero: 1/2 copo de suco de 
laranja ácida, 1 copo de vinho branco seco, I colher (sobremesa) de fondor, I 
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colher de mostarda, noz-moscada moída, I pitada de molho de pimenta e pimenta 

do reino. 3° Colocar as fatias do tender em uma assadeira, com o molho, no 

mesmo dia em que se vai fazer. 4° Cobrir com pedacinhos de manteiga. 5° 

Cobrir com papellaminado. 6 o Levar ao forno fraco por L hora e meia. Fazer o 

arranjo e servir acompanhado de purê de maçã ou castanha. Cozinhar a castanha 

de Natal descascada, bater no liqüidificador com um pouco de leite, juntar molho 

de pimenta vermelha, I pitada de fondor, sal e manteiga. Mexer no fogo como 

purê comum. Farofa: fritar cebola, uva passa, ameixa, pedaço de presunto, na 

manteiga. Depois, juntar ovos cozidos, farinha, azeitonas e cheiro-verde e deixar 

úmida. 

OSSOBUCO DELÍCIA 

Faça um bom refogado na manteiga, com cebola, alho, cenouras, aipo ou salsão 

picados finos. Deixe dourar tudo e junte tomates sem peles e sem sementes e 

deixe mais no fogo. À parte, frite o osso buco que já está temperado com sal e 

pimenta do reino e passado na farinha de trigo. Frite junto ao refogado e passe 

para um pirex. Faça agora um molhinho com caldo de carne, manjericão, tomilho, 

tomates, louro e l cálice de vinho. Depois de pronto. junte cheiro-verde e jogue 

sobre a carne que já está no pirex e leve ao forno por uma hora e meia. Sirva 

com polenta ou purê ou mesmo com batata palha e arroz branco. 

PERNIL DE VITELA ASSADO 

Rendimento: 8 a 10 porções 

Ingredientes: 1 pernil de vitela de aproximadamente 2 a 3 quilos, 2 cebolas 

grandes, I dente de alho, I colher (chá) de fondor, I colher (chá) de orégano, 1 

colher (sopa) de mostarda, I xícara (chá) de molho shoyu, I xícara (chá) de 

suco de laranja, sal, I colher (sobremesa) de pimenta, 7 colheres (sopa) de 

manteiga. 

Como fazer : Pique as cebolas bem miudinho e passe o alho pelo espremedor. 

Misture-os com o fondor, o orégano, a mostarda, o molho de shoyu, o suco de 

laranja. Acrescente o sal e a pimenta e despeje esse molho sobre o pernil. Cubra 

com papel alumínio e deixe pegar gosto na parte inferior da geladeira durante 

um dia. Vire de vez em quando para o tempero penetrar bem. Tire da geladeira, 

regue com a manteiga derretida, e leve ao fomo médio ( 180°C), pré-aquecido. 

Asse por 2 horas e meia, regando com o caldo da assadeira a cada 20 minutos. 

Retire o papel alumínio, aumente um pouco a chama e deixe dourar por mais 

uns 30 minutos. 
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MEU LAGARTO 
Tempere o lagarto de véspera com os temperos comuns, injete lingüiça calabresa, 
regue com vinho e cubra com manteiga, catchup, fatias de cebola e alho socado, 
bacon e tablete de carne Knorr. No dia seguinte, leve manteiga e óleo numa 
panela grande, coloque um pouquinho de açúcar para corar, e aí junte o lagarto, 
virando-o até corar em todos os lados. Ponha água fervendo até cobrir a metade 
do lagarto, tampe a panela e deixe cozinhando até ficar pouco mole. Leve o 
lagarto na tábua para cortá-lo em fatias finas. No molho que ficou na panela, 
junte 2 copos de leite, I pitada de fondor, orégano, pitada de noz-moscada, 2 
colheres (sobremesa) de maisena e 3 gemas de ovos dissolvidos, mexa sempre 
no fogo, retire, junte cheiro-verde picado fino e 1 cálice de vinho. Ponha sobre 
as fatias do lagarto, sirva com maçãs assadas. Em cada maçã espete 3 castanhas 
de caju. No molho da carne pode-se juntar o creme de leite. 

FÍGADO 
O fígado é muito importante na alimentação. Contém proteínas, riquíssimo em 
vitaminas e ferro. Tire toda a pele que envolve o fígado, retire todos os nervos e 
depois tempere e prepare de acordo com as receitas desejadas. 

FÍGADO GOSTOSO 
Corte o fígado em fatias finas, e tempere com sal e limão. Frite na hora de 
servir, I o o toucinho defumado em pouco óleo e reserve. Na mesma gordura 
frite o fígado, em seguida frite tirinhas de pimentão. Sirva logo, com purê de 
batatas. 

FORMINHAS DE MIOLO DE BOI 
2 miolos, manteiga, cheiro-verde, pão amanhecido, leite, I colher de queijo 
ralado, 3 ovos, farinha de rosca. Limpe e afervente os miolos, corte-os em 
pedacinhos e refogue na manteiga com o cheiro-verde picadinho. Molhe o pão 
no leite e passe na peneira. Junte o miolo, mais manteiga, queijo e as gemas. 
Adicione as claras em neve e asse em forrninhas untadas e polvilhadas com 
farinha de rosca. 

LOMBO COM PATÊ 
2 quilos de lombo, I latinha de patê de presunto, I 00 gramas de uva passa (sem 
caroço) , 2 colheres de maionese. Deixe o lombo dormir no vinho D'alho (aberto 
como para bife), no dia seguinte passe sobre ele a maionese misturada com o 
patê de presunto. Espalhe a uva passa, enrole o lombo e coloque numa assadeira. 
Regue com: um copo de vinho tinto (seco) misturado com 3 colheres de maionese 
e 2 colheres de óleo (tudo batido no liqüidificador). Sirva com arroz na 
champanhe. 
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MASSA ESPECIAL DE CREME DE LEITE 
4 colheres (sopa) bem cheias de creme de leite, 3 colheres (sopa) bem cheias de 

manteiga, l colher (chá) rasa de sal, farinha de trigo, o necessário. Modo de 

fazer: Põe-se em uma vasilha, creme de leite, as gemas, a manteiga e o sal, 

mistura-se tudo muito bem e vai-se juntando a farinha de trigo, aos poucos, até 

obter massa fofa, porém que não pregue nas mãos . Esta massa é amassada de 

forma diferente da usual , isto é, deve ser espremida com a mão e nunca sobre a 

mesa. Estando pronta, faz-se uma bola, coloque em uma vasilha, cobre-se e 

deixa-se repousar umas 3 horas . Utiliza-se no preparo de tortas, pastelões, 

empadas. Deve ser aberta de preferência com as mãos, entretanto, pode ser 

também aberta com o rolo sobre a mesa, ligeiramente polvilhada com farinha. 

TORTA DE UM MODO GERAL 
Meio quilo de farinha de trigo, 7 colheres de gordura, 8 colheres de manteiga, 3 

gemas, l colherinha de sal. Amassar bem e deixar descansar I hora. Forrar um 

pirex untado, rechear à vontade, cobrir com a massa fina, enfeitar, passar gema 

de ovo misturada com manteiga e pitada de sal, e assar. 

ARROZ MINEIRO 
Fazer o arroz. Depois põe-se em pirex, misturando 3 gemas bem batidas, 2 

colheres de manteiga, banana nanica em rodelas, presunto em quadradinhos, I 
pires de queijo ralado. Levar ao forno médio por 14 minutos mais ou menos. 

ARROZ COM CHAMPANHE (Marta) 

2 xícaras de arroz, 2 xícaras de água, 2 xícaras de champanhe (seca), 3 colheres 

de maionese, I lata de milho verde, 150 gramas de presunto picadinho. Coloque 

o arroz com os temperos comuns, com as 2 xícaras de água; quando estiver 

quase seco coloque a champanhe, quando estiver novamente quase seco, coloque 

a maionese, o presunto e o milho (sem água). Mexa bem e espere secar. Sirva 

com mais uma lata de milho refogado, ao redor do arroz, que foi colocado em 

forma de bolo para dar formato. 

FAROFA DE FRUTAS 
Rendimento: lO porções 

1 cebola grande, Y2lata de pêssego em calda, I Y2 xícara (chá) de ameixas pretas, 

l xícara (chá) de passas sem sementes, 5 nozes picadas, 5 colheres (sopa) de 

manteiga, I xícara (chá) de farinha de mandioca crua, sal. Pique a cebola bem 

miudinho, escorra os pêssegos e pique-os. Lave as ameixas, escorra-as e pique-as 

reservando algumas inteiras se desejar. Lave e escorra as passas. Doure a cebola 

na mistura de manteiga e óleo. Acrescente as frutas bem escorridas e refogue 
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por alguns minutos. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos e as nozes, 
mexendo sempre. Sirva com carnes. 

COZIDO 
Doure 2 quilos de alcatra em pedaços, junte 6 cebolas e alho, deixe tostar mais 
um pouco e cubra com água. Junte sal, um ramo de cheiro-verde, 200g de 

toucinho, I Y2 quilo de lingüiça, I kg de lombo salgado, 250g de presunto cru. 

Junte então V2 quilo de mandioca, I repolho inteiro, folhas de couve, amarradas 
com barbante, 6 cenouras raspadas , um pedaço de abóbora madura descascada, 
um feixe de vagens amarradas, 6 batatas doce. Pode aumentar ou diminuir as 

carnes e os legumes à vontade. Tampe a panela e deixe cozinhar devagar. À 
proporção que os legumes forem ficando macios, vai se retirando para outra 

panela fora do fogo e com um pouco de caldo. Cozinhe separado e com as 

cascas, I O bananas da terra e 4 ovos. Prontas , descasque e junte com os outros 
legumes e leve para esquentar as duas panelas. Coe e faça do caldo um pirão 

com farinha de mandioca. Arrume as carnes na travessa de servir, separadas dos 
legumes, ovos e bananas, com capricho. Sirva o pirão sozinho e em molheira 

um molho de pimenta: 4 pimentões, 3 colheres de água quente, um pouco de sal 

e o caldo de limão. 

FILÉ DE PEIXES GRATINADO COM CAMARÃO 
Tempere separado, I quilo de filé de peixe e I quilo de camarões, com fondor, 

sal, limão e deixe assim por uns minutos . Refogue a cebola na manteiga, junte 

6 tomates sem cascas e sem sementes, deixe ferver, acrescente os camarões, e 
deixe cozinhar por I O minutos . Frite os peixes passados na farinha de trigo. 
Faça o seguinte creme: 2 xícaras de leite, I colherinha de sal, I colher de farinha 

de trigo, I colher de manteiga, 2 gemas. Misture tudo isso muito bem, leve ao 
fogo, mexendo sempre até engrossar. Retire e junte I lata de creme de leite. 

Coloque os filés de peixe fritos num pirex . Despeje por cima o molho com os 

camarões. Cubra com o creme. Polvilhe queijo parmesão ralado e leve ao forno 

por 15 minutos para gratinar. 

"NUM CORAÇÃO DE MÃE, O AMOR TEM REFLEXOS DE DEUS ... " 

PEIXE DE CAIXA 
I caixa de filé de cação ou pescada, 6 tomates grandes, I cebola, I alho, limão, 
I colher de salsa picada, 2 colheres de farinha de rosca, V2 copo de vinho branco 
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(seco), I copo de óleo, sal, pimenta. Tempere o peixe com limão e coloque no 
pirex. Bata no liqüidificador o óleo com os tomates sem casca e sem sementes 
e jogue por cima do peixe. Junte a salsa, alho, cebola picada, pimenta, misture 
e jogue por cima. Cubra tudo com 2 colheres de farinha de rosca e leve ao forno 
moderado por 15 minutos e depois regue com o vinho e volte ao forno por mais 
25 minutos. É ótimo. 

VATAPÁ- TUTU 
Picar miúdo: 3 pimentões, cabolinha, 3 tomates sem casca e sem sementes, 
salsa, I cebola. Colocar 3 copos de água em 2 côcos ralados, deixar de molho 
lO minutos, retirar o bagaço e reservar o leite grosso. Colocar 3 copos de água 
no bagaço e retirar o leite mais fraco. Colocar I vidrinho de azeite de dendê na 
panela e fritar os temperos e depois colocar aí as postas de peixe e o leite fino. 
Depois que ferver um pouco, juntar sal e pimenta à gosto. No leite grosso, 
dissolver bem Y2 quilo ou menos de farinha de trigo. Depois de bem dissolvido, 
juntar à panela, mexendo bem, para não empelotar. Acrescentar castanhas de 
caju e servir logo. 

MUQUECADECAMARÃO 
Limpar I quilo de camarão. Fritar cebola batidinha, sal, alho, 5 tomates sem 
cascas e sem sementes, pimenta, cheiro-verde e coentro. Juntar a esse refogado, 
os camarões e deixar cozinhar um pouco. Misturar I lata de milho verde. Por 
último junta-se I litro de leite fervido na hora (deixe um pouco de leite sem 
ferver) para dissolver 3 gemas e 5 colheres de farinha de arroz. Mexer tudo até 
ferver e engrossar. Bater as claras em neve, juntar e levar à um pirex untado de 
manteiga e assar. Fica numa consistência de servir em concha. Pode-se ao invés 
de levar ao forno, misturar as claras em neve na própria panela onde cozinhou 
(fora do fogo, até misturar bem) e depois levar mais um pouquinho no fogo. 

ABACAXI COM CAMARÃO 
Corte o abacaxi ao meio pelo comprimento. Tire a polpa e corte em pedacinhos, 
secar as partes do abacaxi. Tempere I quilo de camarão e refogue na panela. 
Tire do fogo, deixe esfriar. Depois misture I lata de creme de leite, 4 colheres 
de catchup, 4 colheres de maoinese, Y2 colher de molho inglês, sal, pimenta. 
Encher as partes do abacaxi e servir gelado. 

CANJA DE CAMARÃO 
I quilo de camarão fresco e limpo. Deixar em tempero de azeite, limão, cebola 
ralada, coentro e sal, durante 6 horas. Ralar um côco e reservar I xícara de leite 

grosso. Jogar água quente no bagaço, espremer e tirar o leite mais ralo e cozinhar 
aí uma xicrinha de arroz com sal. Antes de secar o arroz, joga-se os camarões 
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com os temperos, menos o coentro. Depois de tudo cozido, junta-se o coentro, 
o leite grosso e tira-se do fogo, depois de l minuto. 

BATATAS GRATINADAS 
1 quilo de batatas cozidas e cortadas em rodelas, I cebola grande, alho socado, 
3 colheres de manteiga, 4 colheres de maisena dissolvidas em i litro de leite e 2 
gemas, queijo parmesão ralado. Frite a cebola e o alho na manteiga, junte a 
maisena e as gemas dissolvidas no leite, mexendo bem até engrossar. Retire do 
fogo e junte a pimenta do reino, noz-mascada ralada e meia xícara de queijo 
parmesão ralado. Coloque em pirex untado, rodelas de batatas, creme 
(alternados). A última camada deverá ser com creme e queijo ralado. Por cima, 
coloque pedacinhos de manteiga. Leve ao forno para gratinar. 

SOPA DE MILHO VERDE 
Meio quilo de músculo, cheiro-verde, sal, 2 batatas, 2 cenouras, I cebola, 2 
latas de milho verde e 5 folhas ou brotos de cambuquira. Faça o caldo com a 
carne e os legumes. Bata o milho no liqüidificador e junte ao caldo. Cozinhe I O 
minutos e coloque a cambuquira antes de retirar do fogo e cozinhe um pouco. 
Pode substituir o milho por fubá. 

SALPICÃO DE GALINHA 
I galinha de I quilo e meio, Y2 quilo de camarão congelado e descascados, 300 
gramas de cenoura cozida, I lata de palmito (pequena), V2 quilo de nozes moídas, 
I maço de salsão, 3 batatas médias cozidas, 3 maçãs ácidas, I lata de ervilha, 1 
vidro pequeno de maionese, I lata de creme de leite, pimenta do reino, catchup 
o suficiente para dar cor. 

MEU NHOC PREFERIDO 
I quilo de batata, 1 xícara de maisena, I gema, sal à vontade. Cozinhe a batata 
com um cubinho de caldo de carne. Passe no espremedor ainda quente e tempere 
com os outros ingredientes. Faça os rolinhas e enfeite com o garfo. Caso eles 
fiquem meio moles, acrescente um pouco de farinha de trigo. Cozinhar em uma 
panela grande, com água e óleo. Escorra e tempere em seguida com um molho 
bem suculento. 

LASANHA AO FORNO COM CATUPIRY 
Cozinhe tiras de massa de lasanha com bastante água e caldo Knnor fervendo. 
Arrume num pirex, intercaladas, camadas de massa, catupiry, molho de tomate, 
presunto, molho branco e queijo parmesão ralado. Termine com uma camada 
de catupiry e molho de tomate. Leve ao forno quente por alguns minutos até 
derreter o catupiry e sirva quente. 
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BOLO SALGADO COM SALSICHA 
I lata de salsicha picada bem miúdo, I xícara de azeitonas picadas, 3 tomates 

picados, l cebola grande, I maço de cheiro-verde picado, l pitada de sal, pimenta 

do reino, I xícara de queijo ralado. Pode-se acrescentar l lata de palmito picado. 

Massa: 3 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos inteiros bem batidos, I colher de pó 

royal, Y2 xícara de óleo, 2 xícaras de leite. Bater os ovos, juntar a farinha de 

trigo, o leite, sal, óleo, pó royal e trabalhar um pouco a massa. Juntar os 

ingredientes picados e colocar em uma assadeira untada com manteiga. Levar 

ao fomo. 

SOPA DE CEBOLA GRATINADA 
Faça um bom caldo de carne (pode ser Knorr) . Depois de pronto, dissolva 2 

colheres de farinha de trigo (torrada e fria) e junta aí, mexendo sempre. À parte, 

numa frigideira , derreta 200 gramas de manteiga, frite aí uma boa porção de 

cebola em fatias finas, depois de fritas, junte o caldo de carne, e um cálice de 

champanhe ou vinho, mexa e leve à um pirex fundo, que já esteja forrado com 

fatias finas e torradas de pãozinho e fatias de queijo prato; polvilhe castanha de 

caju moída e leve ao forno para gratinar. Sirva logo. 

ABÓBORA COM CAMBUQUIRA 
Pegue brotos, limpe-os, tire os fios dos talos e refogue-os em panela onde se 

fritou alho, sal e pouca cebola, junte cheiro-verde picadinho, depois de cozido, 

coloque pimenta à gosto. 

ABÓBORA MADURA - QUIBEBE 
Parta a abóbora em pedaços pequenos, descasque, tire o miolo e sementes e 

ferva-os em pouca água. Amasse ou passe por peneira e junte a um refogado de 

cebola batidinha, alho socado, sal el tablete Knorr, I colherinha de açúcar. Ao 

tirar do fogo , coloque cheiro-verde fininho e pimenta vermelha à gosto. 

"SINTA O AMOR DE DEUS ENVOLVENDO TODA A SUA VIDA ... " 

ABOBRINHA AU GRATIN 
Faça um refogado com manteiga, sal, cebola, alho socado. Coloque a abobrinha 

quadradinha, deixe cozinhar só no bafo (pouca água). Depois coloque no pirex , 

polvilhe com farinha de rosca, regue com manteiga e leve ao forno para corar. 

Assim como a abobrinha, os legumes e verduras de modo geral, poderão ser 

preparados da mesma forma. 
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ABOBRINHA À MILANESA 
Corte fatias finas de abobrinha nova, passe pela farinh a de rosca, depoi s coloque 

em ovos batidos junto com sal. novamente na farinha de rosca e frite. Beringelas 

poderão ser feitas assim; inclusive, fazendo como se fosse sanduíche: colocando 

entre duas fatias de legumes, I fatia de queijo mussarela e I de presunto bem 

finos. Aperta-se bem, passa-se à milanesa e frite-as. 

ALCACHOFRAS 

Corte os pés e as folhas de baixo e apare as pontinhas das outras folhas. Lave 

em água com vinagre, deixe em água com limão para não escurecerem. Cozinhe 

depois com água e sal até amolecerem e escorra. Sirva com molho de maionese, 

tártaro, molho branco ou outro desejado, ou então recheados à gosto. 

PALITOS DE BERINGELA 

Descasque as beringelas, corte-as em fatias de I centímetro, recorte-as em palitos, 

coloque-as em uma vasilha com sal e deixe por 20 minutos , depois enxugue-as. 

Faça a massa que segue, mergulhe os palitos na massa , sacuda o excesso, frite e 

coloque no prato e sirva logo, enfeitando com fatias de limão. Massa: peneire I 

xícara de farinha de trigo, I colherinha de pó royal, meia colherinha de sal, 

pimenta do reino. Junte depois 2 ovos, 2/3 de xícara de leite frio e I colher de 

óleo. Bata tudo bem até ficar massa lisa. 

MAIONESE DE LEGUMES 

Rendimento: 8 a I O porções 

Ingredientes: I quilo de batatas, 4 cenouras médias, sa l, 3 talos de salsão, 50 

gramas de nozes limpas, I pepino em conserva, Y2 quilo de cebola pequena, 1 

xícara (chá) de maionese, 2 colheres (sopa) de suco de limão, I colher (sopa) de 

açúcar, I dente de alho, I OOg de creme de leite fresco. Para salpicar: ramos de 

salsa, 3 colheres (sopa) de maionese. Como fazer: cubra as batatas com água 

fervente e cozinhe-as durante 20 minutos. Enquanto isso, abafe as cenouras 

também em um pouco de água fervente com sal, durante uns 15 minutos. Escorra 

as batatas e tire a pele enquanto ainda estiverem quentes. Corte-as em cubinhos. 

Corte as cenouras em quatro, no sentido do comprimento e depois em pedaços 

menores. Deixe esfriar. Raspe os fios de salsão e pique-os. Pique também as 

nozes e o pepino em conserva bem miudinho. Reserve. Coloque a cebola cortada 

em pedaços, no liqüidificador, juntamente com a maionese, o suco de limão, o 

açúcar e o alho. Bata bem. Misture a maionese com a batata, a cenoura, o sal são, 
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as nozes e o pepino. Deixe pegar gosto por pelo menos 3 horas, na parte inferior 
da geladeira. Antes de servir, acrescente o creme de leite e mexa delicadamente. 
Verifique o tempero. Passe para uma tigela e enfeite com salsa e a maionese 
passada pelo bico de confeitar. 

PIMENTÕES RECHEADOS 
6 pimentões vermelhos grandes, 2 ovos cozidos, I lata de atum, 1J2 xícara de 
azeitonas picadas, 1 colher de orégano, saL 2 colheres de cheiro-verde batido, 
pimenta vermelha batida, I colher de vinagre, azeite de oliva. Amassa-se o 
atum e os ovos, põe-se azeitonas picadas, alcaparras, cheiro-verde, pimenta, 
orégano, vinagre, azeite e farinha de rosca. Misture tudo e prove o sal. O recheio 
está pronto. Lava-se os pimentões, fazendo um furo na parte superior, retira-se 
o cabo e as sementes. Recheia-se os pimentões, comprimindo para que o recheio 
fique firme. Polvilhe sal e regue com manteiga, queijo, fatias de tomates, e 
cebolas e leve ao forno . 

PREPARO DE VERDURAS E LEGUMES - DIVERSOS 

Alface: ficam gostosas não só em saladas bem preparadas com azeite estrangeiro, 
cebola, cheiro-verde. sal, limão, azeitonas, tomates, etc. mas também em sopas 
conforme receita na seção de sopas (ver I" edição). 
Batata: Há uma infinidade de receitas preparadas com batatas: au gratin, sopas, 
rocamboles, suflês, bolinhos, acompanhamentos, etc. 
Bertalha: Faça à milanesa, au gratin, etc. 
Beterraba: Saladas bem temperadas, sopas, etc. Usa-se também as folhas 
refogadas . 
Brócolis: Saladas refogadas, au gratin, com macarrão, alho e óleo, acompanhando 
assados, etc. 
Caruru: Embora parecendo mato, é rico em fetTO. Muito bem incluído em sopas, 
especialmente de crianças. 
Cebolas: Saladas, sopas, canapés, decorativos , temperos, etc. A cebola roxa dá 
para se fazer crisandálias lindas (com ajuda de gilete afiada, para recortá-la em 
pétalas sem desligar da base). 
Cenouras: Au gratin, bolo, doce, molho branco, saladas, etc. Enriquece o arroz, 
fazendo-o sempre com rodelas finas desse legume. 
Chicórea: Frite bastante alho socado e cebola em azeite estrangeiro e coloque a 
chicórea com pouco sal. Tampe, deixe pouco tempo no fogo, sirva logo ou 
jogue alho e óleo quente por cima da salada. 
Couve: Muito usada. Corte bem fina e faça a alho e óleo na hora de servir. A 
couve fica muito gostosa em sopas (ver receitas portuguesas ou receitas árabes 
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mais adiante). 
Ervilha: Fazer na manteiga ou em molhos para acompanhar carnes. Usar em 
risotos, sopas, cremes, tortas, etc. 
Espargos ou Aspargos: Au gratin, canapês, sopas, saladas, etc. 
Espinafre: Cremes, tortas, sopas, bolinhos, etc. 

Torradas de Espinafre: cozinhe o espinafre só no bafo. Bata no liqüidificador 
com 1 colher de maisena, 1 pitada de tempero e leve ao fogo com l colher de 
manteiga, mexendo sempre. Coloque sobre torradas juntamente com I rodela 
de tomate, orégano, queijo e leve ao fomo para derreter. Junte depois I fatia de 
ovo cozido, quente ainda, e sirva logo. 
Lentilhas: Arroz sírio, sopas, cremes, etc. (ver seção de pratos sírios). 
Mandioca: bolos, pães, fritas, no cozido, sopas, etc. (ver I • edição). 
Mandioquinha: pratos semelhantes aos da mandioca. 
Melão: salada de frutas, com presunto, etc. 
Milho: Só cozido com sal, pamonha, curau, virado, sopa, cremes, bolos, suflês, 
anoz, croquete, etc. 

Virado de milho: faça um bom refogado com temperos e tomates, incluindo 
toucinho defumado frito anteriormente e junte milho verde. Quando já cozido, 
junte manteiga, ovos cozidos, azeitonas e farinha de milho ou mandioca. Deixe 
meio úmido. Sirva logo. 

Nabo: Salada, no cozido, molho branco, na decoração de pratos, sopas, etc. 
Palmito: suflês, saladas, à milanesa, sopas, no arroz, etc. 

Palmito com creme de côco: Corte o palmito em pedaços e junte ao seguinte 
creme, quando esse estiver para sair do fogo : dissolver l colherinha de farinha 
de trigo (torrada) e I colher de fécula de batata num pouco de leite de côco e 
leve ao fogo numa panela com I colher de manteiga. Quando dourar junte l 
gema batida com o restante do leite de côco. Deixe um pouco no fogo, sempre 
mexendo c junte o palmito, ficando mai s I minuto e retirando para servir logo. 
Pode-se juntar cheiro-verde e pimenta do reino. 

Pepinos: Conservas, sa ladas , canapês ao creme, etc. 
Pimentão: Dá um bom paladar para muitos pratos. Cru, alho e óleo, cozido ou 
frito. sempre bem recebido. 

Recheado: Pegue alguns pimentões, corte-lhes uma tampa pelo lado do cabo, 
reservando-os de lado. Tire as sementes e recheie os mesmos com o seguinte: 
carne moída, bacon, pedacinhos de azeitonas, passas, ovos cozidos, pimenta, 
sal, cheiro-verde fininho, tomates sem casca e sem sementes. Feche o pimentão 
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com a tampa reservada. Coloque em pirex com azeite estrangeiro, polvilhe com 
queijo ralado, leve ao forno por 30 minutos e sirva logo. Podem também ser 
cozidos em panela com pouco molho. 

Quiabo: Salada, refogado, com picadinho de carne, alho e óleo, etc. 
Rabanete: Saladas, canapês, etc. 

Repolho: Saladas, ensopados, recheados, charutos, etc. 
Acelga: Saladas, au gratin, alho e óleo, molho branco. Talos de acelga 1 milanesa: 
escalde os talos em água e sal, escorra e faça à milanesa. 
Taioba: aproveite as folhas da taioba como as demais verduras . 
Tomates: Saladas, sopas, cremes, etc. 
Tomates Recheados: corte a tampa de tomates grandes, tire ;-,,. ,, mentes e 

recheio-os com um bom picadinho de carne ou camarões c ~-'" .nito bem 
temperados. Tampe-os e regue-os com manteiga, orégano, qurijo r..l ... .J , f::~.rinha 

de rosca e leve-os ao forno para assar. 

Vagens: Saladas, cremes, virados, suprema, etc. 

Surpresa de Vagens: faça a vagem na manteiga. coloque na travessa e por cima 
cubra toda com farofa de manteiga, contorne em cima com lingüiça fina. de 
porco, bem fritinha. Sirva logo. 

HORS - D'OUVRE 
Arenques: abra os àrenques , passe por água a ferver. Tire a cabeça, espinhas. a 
pele e sirva-os com sal, azeite, salsa e alcapanas torradas. 
Azeitonas Recheadas: tire os caroços e recheie com anchovas e ricota temperada. 
Canapé de Lagosta: passe maionese na torradinha e coloque no centro um pedaço 
de lagosta. 
Sirva Caviar: sobre quadradinhos de pão de centeio com leve camada de maionese 
e gotas de limão. 
Canapé de Atum: misture atum, maionese, catchup picante, passe sobre torradas 
e por cima 1 castanha de caju. 
Sanduíches: A palavra vem do nome de um lorde inglês, que numa hora de 
apetite, pela I • vez teve idéia dessa rápida refeição. Use você agora sua 
criatividade e poderá fazer uma variedade enorme deles. Desde o cachorro quente, 
até o mais sofisticado. O predileto dos meus filhos , que eles mesmo fazem para 
substituir o jantar: pãozinho de água que se leva um pouco ao forno, e depois 
recheia-se com I bife, I fatia de presunto gordo tipo tender, ou lombinho 

defumado frito, I fatia de queijo, que vai junto na frigideira sobre o presunto, 
para derreter, cebola frita, catchup, molho inglês, maionese. Pode-se acrescentar 
I folha de alface e I rodela de tomate, pimentão, ovo frito, etc . 
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PATÊ DE ASPARGO 
Bater no liqüidificador I lata de creme de leite gelado com I pacote de sopa de 

aspargo. 

CANAPÉ DE RICOTA 
250g de ricota, cheiro-verde, pimenta, I OOg de maionese . Misturar. passar na 

torrada e enfeitar com I castanha de caju ou pedacinho de abacaxi. 

NÃO DEIXE DE USAR A SOJA 

PREPARO DE MASSA DE SOJA PARA PRATOS 
SALGADOS E DOCES 

3 xícaras de soja (500g) e 4 Yz xícaras de água fervente durante 2 minutos. Se 

quiser tirar a casca, é essa a melhor hora, esfregando-as com as mãos . Deixar de 

molho durante 12 horas na mesma água. Cozinhar em panela de pressão durante 

15 minutos . Bater no liqüidificador. Cozinhar esta massa por mais 15 minutos 

em panela comum. 

A soja é fonte de proteínas como se vê na tabela. por isso deve ser usada para 

enriquecer alimento e é também mais barata. 

MOUSSE DE CAMARÃO 
Rendimento: 12 a 14 porções. 

Ingredientes: 2 cebolas, 2 dentes de alho, 4 colheres (sopa) de manteiga, 3 

colheres (sopa) de massa de tomate, 2 colheres (chá) de açúcar, 2 cálices de 

vinho branco seco, I quilo de camarão miúdo, limpo, sal, pimenta do reino 

branca. 2 colheres (sopa) de molho inglês, 8 folhas de ge latina branca, 2 folhas 

de gelatina vermelha, I vidro pequeno de maionese . Para enfeitar: 13 a 15 

camarões grandes, sal, Yz xícara (chá) de maionese, ramos de salsa. Como fazer: 

pique a cebola e passe o alho pelo espremedor. Doure-os na manteiga. Junte a 

massa de tomate e refogue. Acrescente o açúcar, mexa e junte o vinho e os 

camarões. Adicione I xícara (chá) de água, tempere com sal. pimenta e molho 

inglês. Tampe e deixe no fogo por uns I O minutos, ou até o camarão ficar cozido. 

Escorra e reserve o caldo dos camarões. Meça I litro de caldo, completando 

com água, se necessário, pique as duas qualidades de gelatinas e amoleça-as 

num pouco de água fria. Dissolva-as em seguida no caldo quente dos camarões, 

sem deixar ferver. Bata no liqüidificador os camarões com o caldo passado pela 

peneira. Deixe esfriar. Misture com a maionese e verfique o tempero . Despeje 

numa forma de torta, molhada com água fria. Leve à geladeira e deixe pelo 

menos por 4 horas. Para enfeitar, cozinhe os camarões em água e sal por uns I O 
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minutos. Escorra e deixe esfriar. Descasque os camarões com cuidado para não 

quebrar e tire a tripa escura do dorso. Reserve. Para desenformar a mousse, 
passe um pano molhado com água quente no fundo da forma e solte as beiradas, 
fazendo pressão com os dedos. Enfeite à gosto. Coloque sua criatividade. 

"SORRIA PARA A VIDA E ELA TE SORRIRÁ TAMBÉM" 
MAIONESE WALLITA 

Bater no liqüidificador: 2 ovos inteiros, 6 gotas de limão galego, I pitada de sal, 
I pitada de pimenta do reino, I colher (sobremesa) de mostarda. Cobrir as 
lâminas do liquidificador com azeite comum. Ligar no n° I ao O o liquidificador 
6 vezes. Depois acrescentar mais 3 gotas de limão e 2 colheres de azeite e bater 
3 vezes do n° I ao O e continuar até endurecer, acrescentando azeite aos poucos. 

CREME DE AIPO 
A parte branca de I aipo, 3 colheres (sopa) de manteiga, '12 litro de caldo de 
carne, I galhinho de salsa, '12 litro de leite, sal, pimenta do reino, 2 colheres 

(sopa) de amêndoas sem pele cortadas em lâminas, 4 colheres (sopa) de creme 
de leite fresco . Como fazer: Limpe os talos do aipo, tirando os fios. Pique-os. 
Derreta a manteiga numa panela, junte o aipo e refogue-o por uns lO minutos, 

mexendo de vez em quando, para não queimar. Acrescente o caldo de carne e a 
salsa. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até o aipo estar bem 
macio. Bata tudo no liqüidificador e em seguida passe pela peneira para eliminar 
qualquer resto de fibra . Junte o leite e tempere com sal e pimenta. Aqueça uma 
frigideira de base grossa, por I minuto em fogo baixo.Espalhe as amêndoas e 
toste-as por cerca de I minuto até que fiquem douradas. Cuide para que não 
queimem. Aqueça a sopa em fogo baixo. Despeje-a em pratos individuais e 
pingue o creme de leite por cima. Salpique as amêndoas e sirva logo em seguida. 

PÃO DE QUEIJO 
l litro de polvilho doce ou azedo, a mesma quantidade de queijo mineiro ralado, 
I xícara de banha ou óleo, I xícara de leite, 3 ou 4 ovos. Põe-se o leite, o óleo e 
o sal para ferver e depois joga-se por cima do polvilho e amassa-se bem com as 
mãos. Depois quebre os ovos e mexa bem. Por último o queijo. Se ficar dura a 
massa, põe-se um pouco de leite. Pode-se deixar a massa na geladeira coberta 
com óleo por uns 3 ou 4 dias . Forno moderado. Os pãezinhos são feitos com as 
mãos untadas de óleo. Para festas, pode-se rechear com pernil e molho. 

RECEITA BÁSICA PARA BOLO 
Mede-se I xícara de manteiga, e coloque em uma tigela, batendo-se bem até 
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ficar esbranquiçada. Junte 3 gemas e continue a bater. Coloque 3 xícaras de 
açúcar, sempre batendo. Acrescente I xícara de leite, I xícara de maisena, 

peneirada juntamente com 2 xícaras de farinha de trigo, I colher de pó royal , e 

por último as claras em neve. Misture tudo e leve ao fomo regular. Dessa receita 

você fará outras com sabores diferentes, à seu gosto. 

Opções: 
I - Acrescente passas ou nozes moídas à massa . 

2- Junte 3 colheres de chocolate em pó; 

3 -Troque o leite por suco de laranja; 

4- Ponha raspas da casca de I limão; 

5 - Troque a farinha por fécula de batata; 

6 -Troque a farinha por cremilho; 

7- Acrescente côco ralado e leite condensado, leite de côco no lugar de leite de 

vaca. 

Pode-se fazer esse bolo em forma ou assadeira, e pode também ser recheado à 

gosto. 

Para festa de São João, colocar na massa, amendoim torrado e moído. Depois 

de pronto, cubrí-lo de suspiro e salpicar pipoca doce. 

COMPOTA DE CARAMBOLA 
Lavar as carambolas, retirar as quinas dos gomos e todas as sementes. Cortar as 

carambolas em fatias grossas e colocá-las em panela com água e açúcar à gosto. 

Deixar no fogo até estarem bem cozidas e de boa calda, é um doce fácil , gostoso 

e bonito. 

BOLO DE ANIVERSÁRIO 
6 ovos, 8 colheres de açúcar, 4 colheres de fécula de batata, I colher de pó royal. 

Bater as claras em neve, juntar as gemas e continuar batendo. Em seguida, ponha 

o açúcar, e bata mais, acrescente então, a fécula de batata. Depois de tudo bem 

misturado,coloque o pó royal. Untar bem a assadeira. Assar e rechear à gosto. 

CUCA DE SOJA 
3/4 de xkara de açúcar, I xícara de fubá, I xícara de massa de soja, 150g de 

margarina, 2 ovos, 2 xícaras de leite, I colher de pó royal, L pitada de sal. Bater 

a margarina e o açúcar, acrescentar as gemas e bater bem. Juntar o fubá, o sal, o 

fermento, a soja, o leite e misturar. Juntar as claras em neve. Colocar a massa 

em assadeira untada e cobrir com a seguinte farofa: I colher de margarina, L/4 

de xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar e 2 colheres de canela em 

pó. Misturar tudo e cobrir o bolo com essa farofa. Assar em forno quente durante 

mais ou menos 40 mjnutos. Cortar em pedaços quando esfriar. 
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BISCOITINHOS FRITOS 
4 ovos batidos, claras separadas, 8 colheres de açúcar, L colher de pó royal, I 
colher de manteiga, 1 colherinha de sal , farinha suficiente para enrolar e cortar 
como nhoc. Frita-se em gordura quente. Salpicar canela em pó e açúcar. É uma 
delícia. 

SONHO RÁPIDO 
Ferver 1 xícara de água com uma pitada de sal, Y2 xícara de maisena com 1 
xícara de farinha de trigo. Misture tudo e bata com colher de pau até formar 
uma bola (no fogo fraco) . Retire e deixe esfriar. Junte 5 ovos, sempre batendo 
até a massa ficar lisa. Fritar, passar no açúcar com canela e servir com cafezinho. 

CONHEÇA AS ERVAS OU ESPECIARIAS 

AÇAFRÃO 
Sua origem é da zona Mediterrânea, usado como tempero para arroz com frango, 
ou simples, prato de bacalhau, etc. 

AIPO 
Vai muito bem com peixes, sopas, sucos de tomates , ensopados, ostras , 
mexilhões, saladas, canapés, mousses, chucrutes, etc. 

ALCARÁVIA 
Da Ásia menor para todo mundo. É da família da salva. Suas sementes são 
usadas para: pão de centeio e outros também, queijos, carnes, sopas, cozidos, 
chucrutes, etc. 

ALECRIM 
Excelente para: carneiro , frango, camarão , legumes. Valoriza frutas , 
especialmente as cítricas. Por ser erva forte, deve ser usada com cuidado. 

ANETRO, ENDRO OU DILL 
Picles, excelente em carnes, peixes, molhos, saladas, macarrão e chucrutes. A 
folha vai bem em saladas, sanduíches e misturas cruas. 

ANIS (PIMPINELLA) 
Para biscoitos, bolos, compotas, carnes, licores. Excelente para aves. 

BAUNILHA 
Conhecida como rainha das especiarias. Nativa do México, introduzida em todo 
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mundo. Usada na produção da maioria dos doces, cremes, sorvetes, pudins, 
licores e chocolates. 

CANELA 

É uma das primeiras especiarias apreciadas pelo homem. Usada numa grande 

variedade de bolos, pães, biscoitos, chocolates, xaropes, cozidos e carnes de 

boi, etc. 

COENTRO 

É conhecida como salsa chinesa. Ótima para dar gosto a bolinhos, biscoitos, 

bolos folhados , salsichas, temperos, etc. 

CARDAMOMO 

Da família do gengibre. É a segunda mais preciosa especiaria do mundo. Nativo 

da Índia. Deve ser usado em pequenas quantidades e dá delicioso sabor aos 

assados, tortas de maçãs, e estando entre as mais importantes especiarias que 

compõe o autêntico curTy da Índia. 

COMINHO 

Para carne de porco, chucrutes, queijos, pimentas. Para acompanhar pratos 

condimentados. 

CRAVO DA ÍNDlA 

São usados inteiros na guarnição de pratos, em compotas, docinhos, cozidos, 

presuntos, molhos, etc. Cravos moídos são usados em pratos assados e 

sobremesas, especialmente à base de chocolate, legumes. 

ERVA DOCE OU FUNCHO 
Dá gosto característico à lingüiça italiana. Usa-se também em pratos do mar, 
carne de porco, aves, chás, bolos, etc . 

ESTRAGÃO 
Para temperos de saladas, galinhas, pratos do mar, molhos bechamel, tártaro, 
ovos, etc. 

GENGIBRE 
Usado para assados, bebidas. Delicioso sabor quando esfregado sobre carnes, 
aves, peixes, etc. 

MOSTARDA 
Enriquece o paladar de certos pratos com carnes, peixes, aves, molhos, queijos, 

ovos e saladas. 
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NÓZ-MOSCAD/\ 

Utilizada para as~ados, pudin~, molh,)s, vt:rdurao.; c h\!bi Jas . Dá um gosto especial 

à gemada. 

ORÉG;\NO 

Conhecida pelos grego~ como" t\legria da Mont anha" . Os bons cozinheiros a 

chamam "Erva das PiZ?as''. É Jeliciuso em carnes. peixes, queijos , ovos , 

legumes, etc. 

PÁPR ICA 

A páprica doce pode ser usada como espcc i<tria de guarnição, salpicada em 

cima das salada~ peixes, carnes, galinhas e ovos. O efeito é maior sobre alimentos 

de cores cl::u-as. A páprica picante é usada em fabricação de alimentos de temperos 

caseiros. 

PIMENTA DA JAMA ICA 

É deliciosa em bolos, salgados. tortas, petiscos e conservas. Usada também em 

verduras. 

PIMENTA DE CAlENA- MALAGUETA OU 

PIMENTA QUENTE 

Deve ser usada com muito cuidado para os pratos de carnes, molhos, peixes. 

verduras, legumes, massas. pratos picantes em geral. 

PIMENTA DO REINO 

Tanto a preta como a branca têm inúmeros usos nos prato~ de quase todas as 

nações . Deliciosa em carnes, peixes, molhos, legumes, verduras, etc. 

SALSA 

Deliciosa ern quase todo~; os pratos sa lgados. Usar de preferência ao retirar o 

alimento do fogo. Dá um toque especial às saladas. 

SALVA 

Carnes em gera l, peixes, sa ladas e ensopados. 

SEGURELHA 

Hipócrates, médico grego, con<; iderava a scgurelha como cura para ataques 

biliares . Usado para temperos de aves, carnes, molhos. saladas, omeletes, 

mexidos. 
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TOMILHO OU TIMO 

"Você tem perfume de Ti mo" era um dos maiores elogios que um antigo grego 

podia fazer a outro. O timo era para eles o símbolo da elegância, é usado no 

ensopado de mariscos, em pratos do mar, recheio de aves, saborosos queijos, 

carnes e cremes. A manteiga de tomilho é boa com cebola, salsão, aspargo, 

vagens, beringelas e tomates. 

ZIMBRO OU GENEBRA 

O zimbro é mundialmente associado ao gim, mas na cozinha é usado para marinar 

carne de caça, preparo de molhos e de bom chucrute. 

DIÁLOGO COM CRISTO 

Obrigada Senhor: 

Pelos meus braços perfeitos, 

quando há muitos mutilados; 

Pelos meus olhos perfeitos , 

quando há tantos sem luz; 

Pela minha voz que canta, 

quando tantas emudecem; 

Pelas minhas mãos que trabalham, 

quando tantas mendigam. 

É MARAVILHOSO, SENHOR, 

Ter um lar para voltar, 

quando há tantos que não têm para onde ir; 

Sorrir, 

quando há tantos que choram; 

Amar, 

quando há tantos que odeiam; 

Sonhar, 

quando há tantos que resolvem em pesadelos; 

Viver, 

quando há tantos que morrem antes de nascer; 

Sobretudo TER POUCO A PEDIR 

E TANTO A AGRADECER. 
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VIENENSES (Maricota) 
250g de açúcar, 200g de farinha de trigo, I colherinha de pó royal, 6 ovos. Nas 
claras em neve, junte as gemas, acrescentando o açúcar e batendo sempre, até a 
massa ficar branca e encorpada. Junte a farinha de trigo peneirada com o pó 
royal. Apenas misture e asse em forminhas untadas, em forno regular. Depois, 
recheie com creme e passe em açúcar refinado. 

BOLO SURPRESA - FAMÍLIA 
1 lata de leite condensado, I lata de leite de vaca,4 ovos inteiros, 4 colheres de 
açúcar, 4 ovos (claras em neve) , 4 colheres de farinha de trigo, 1 colher 
(sobremesa) de pó royal, I pacote de côco ralado pequeno. Modo de fazer: 
coloque calda de açúcar queimado numa forma furada de bolo. Misture os 3 
primeiros ingredientes, coloque sobre a calda e deixe de lado. Bata as claras em 
neve, adicionando as gemas 1 a I e o açúcar, batendo sempre. Junte a farinha, o 
côco ralado, pó royal, e mexa aos poucos. Coloque sobre o creme e asse em 
forno quente. Desenforme quente. Receita gostosa para o inverno, que fazem 
lembrar minha infância ... à noite , família reunida ... chocolate quente ... 
rosquinhas ... o fondue ... Astrid A das. 

CHOCOLATE DA MAMÃE 
Chocolate: 1 colher (sobremesa) de chocolate em pó, I colher de açúcar para 
cada copo de leite. Dissolva o chocolate e o açúcar em pouco leite e junte ao 
restante do leite. Leve ao fogo mexendo sempre, até ferver. Sirva na xícara com 
1 colherinha de chantilly. Pode variar, juntando ao ferver, as gemas de ovos 
dissolvidas, baunilha, I colherinha de maisena. Ficará assim, mais consistente. 
Deixe ferver, mexendo sempre. 

FONDUE DE CARNE 
Corte pedacinhos de filé mignon e coloque sal e pimenta do reino e leve à mesa, 
assim, com tigelinhas com molhos variados. Cada pessoa deverá ter seu garfinho 
apropriado, para espetar a carne e colocá-la na gordura quente do conjunto 
fondue. Com seu garfinho comum, retire a carne e coloque em seu prato, onde 
vai saborear com o molho desejado e um bom vinho tinto. 

FONDUE DE QUEIJO 
Esfregue primeiro um dente de alho socado no inteior da panela, coloque 3 
copos de vinho branco. Deixe esquentar e acrescente 600g de queijo tipo suíço 
e 400g de queijo gruiere ou prato ralado. Mexa sem parar com colher de pau, 
acrescente I colherinha de noz-moscada, I cálice de Kirch e uma pitada de 
pimenta do reino. Passe da panela para o rechand e vá saboreando acompanhado 
de vinho branco e quadradinhos de pão. 
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MOUSSE DE AMÊNDOAS 
lOOg de amêndoas, 4 ovos, Y2litro de leite, 3 folhas de gelatina branca, açúcar à 
gosto (mais ou menos 4 colheres), Y2 vidro de creme de leite. Modo de fazer: 

rale as amêndoas, bata as gemas e o açúcar, junte a gelatina dissolvida e leve 

tudo ao fogo até ferver. Tire do fogo, deixe esfriar, e junte as claras em neve e as 

amêndoas ao creme. Molhe a forma com água e leve à geladeira. 

TORTA ECONÔMICA DA ROÇA 
prato de mandioca crua ralada grosso (bem cheio), 4 xícaras de açúcar, 6 

ovos, I pacote de côco ralado (I OOg) , 150g de manteiga, 2 saquinhos de queijo 

ralado, I colher de pó royal. Misture tudo e mexa bem. Unte uma assadeira 

grande. Asse, depois de pronta, corte em pedaços e despeje uma calda de açúcar 

queimado por cima. 

TORTA DE MORANGO 
Pão-de-ló: 3 claras em neve, 3 gemas (misturá-las nas claras em neve e bater 

bastante), 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de leite 

fervendo, I colher de pó royal. Assadeira untada de óleo e polvilhada com farinha, 

L garrafa de vinho Cherry Brand. 

Geléia: L copo de geléia de morango, I litro de morango (fruta) esfarelado, Y2 
xícara de água. Vai ao fogo até ferver. 

Creme: I lata de leite condensado, 3 litros de leite de vaca, I gema, 2 colheres 

de maisena. Faz-se o creme e deixe esfriar. Quando estiver frio, misture 1 lata 

de creme de leite sem soro, e leve à geladeira. 

Armação da torta : 1• camada- pão-de-ló, embeber bastante Cherry Brand, 2• 
camada - geléia de morango, 3" camada - morango fruta cortado ao meio, 4• 

camada - creme de leite condensado, 5" camada- pão-de-ló, 6• camada- geléia 

de morango, 7• camada - creme de leite condensado, s• camada- morango 

fruta (2 litros de morango inteiros misturados no açúcar). 

TORTA DE LIMÃO 
Massa: fazer massa como para empada: 2 colheres (sopa) de leite, 2 colheres 

(sopa) de açúcar, 3 colheres de manteiga, I O colheres de farinha de trigo, I 

colher (sopa) de fermento, 2 gemas. Depois de amassada, abra numa forma 

redonda. Fure com o garfo para não estufar. Leve à geladeira por 2 horas. Depois 

leve ao fomo baixo. Depois de assada, coloque o seguinte recheio: bater na 

batedeira 2 latas de leite condensado e ir pingando limões aos poucos até dar 

consistência firme. Depois de colocado esse recheo, cobrir a torta com suspiro 

e levar ao forno para corar. É fácil e fica uma delícia. 
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RECHEIOS PARA TORTAS 
N° I - I côco ralado, I abacaxi em pedacinhos, I lata de creme de leite, 2 claras 

em neve, I prato de açúcar. Levar ao fogo por pouco tempo. 

No 2 - 200g de ameixas, I lata de leite condensado, I xicrinha de licor ou Vinho 

do Porto. Bater no liq'iidificador. Não vai ao fogo. 

No 3 - 2 latas de leite condensado, 200 gramas de manteiga, 200 gramas de 

amendoim torrado e moído, I colher de nescau . Levar ao fogo por 5 minutos. 

ROSQUINHA DE CERVEJA 
I kg de farinha de trigo, V2 quilo de manteiga, V2 garrafa de cerveja e 1 pitada de 

sal. Amasse a farinha com a manteiga e o sal e depois junte a cerveja e amasse 

bem. Faça as rosquinhas, passe-as e açúcar cristal e leve ao fomo. 

DELÍCIA DO REINO 
I lata de leite condensado, I 00 gramas de nozes ou amêndoas, moídas, 2 colheres 

de açúcar, I colher de chocolate, 2 gemas. Leve tudo ao fogo mexendo sempre 

até desprender da panela. Faça as bolinhas e enfeite com nozes e o seguinte 

glacê: 250 gramas de açúcar refinado, 2 colheres de rum, 3 colheres de água 

quente . Só misturar. Pode-se também, só passar em amêndoas misturadas em 

açúcar quente. 

TORTA DE LARANJA TITIDA 
Bata ligeiramente no liqüidificador: 6 ovos, I copo de açúcar, I colherinha de 

maisena e meio copo de suco de laranja. Assar em assadeira pequena untada de 

manteiga, depois de assada, jogar uma calda por cima. Pode variar com creme 

chantilly. Leve à geladeira . 

BEIJINHOS DE AMÊNDOAS 
Meio quilo de amêndoas moídas, 4 gemas, I xícara de açúcar, I colherinha de 

manteiga. Faz-se uma calda rala com açúcar e pouca água. Logo que ferver, 

coloque as amêndoas misturadas antes, com as gemas. Deixe no fogo até dar 

ponto (desgrudar da panela) . Quando estiver quase pronto, junte I colherinha 

de manteiga. Enrole os docinhos, passe no açúcar cristal e enfeite à vontade. 

COCADA DE FORNO DA VOVÓ 
Fazer um chá com cravo, canela e erva-doce. Juntar I quilo de açúcar e fazer 

uma calda grossa. Misturar 3 ovos em I côco ralado à calda feita e juntar farinha 

de trigo até engrossar. Colocar na assadeira untada e assar. 

AMEIXA RECHEADA 
I lata de ameixas, I côco ralado, 400g de açúcar, 4 ovos menos 2 claras. Mexa 
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na panela até aparecer o fundo. Deixe na geladeira. Abra as ameixas e tire as 
sementes. No dia seguinte, recheie as ameixas, passe no açúcar cristal e coloque 
em forminhas de papel. 

MOUSSE BRANCA C I CALDA DE CHOCOLATE 
6 claras em neve, 6 colheres de açúcar, 2 latas de creme de leite, I pacotinho de 
gelatina branca (sem sabor). Calda de chocolate: 2 xícaras de leite, 2 gemas, 1 
colher de manteiga, 2 colheres de chocolate, açúcar à vontade (mais ou menos 2 
colheres). Desligue antes de ferver. Mousse: bata as claras em neve, coloque o 
açúcar e mexa bem. Coloque o creme de leite e a gelatina derretida em um 
pouco de água fervendo , mexa tudo muito bem. Unte uma forma com óleo e 
coloque o creme. Leve para gelar e no dia seguinte coloque a calda . 

BALADECÔCO 
I vidro de leite de côco, I vidro de água, 6 copos de açúcar refinado. Mexer 
antes de ir ao fogo . Depois, não pode colocar a colher, para não açucarar. 

COCADA - TEREZINHA 
750g de açúcar cristal e 500g de côco ralado (fresco). Fazer uma calda em ponto 
de fio. Despejar no côco e deixar para o dia seguinte, fazer as cocadas, levar ao 
sol para secar. 

COCADA DE FITAS 
I lata de leite condensado, I côco grande cortado em fitas, 3 copos de açúcar. 
Levar tudo ao fogo até dar ponto. Bater e colocar sobre uma pedra. 

SUPREMO REAL DE CÔCO 
I litro de leite, I vidro de leite de côco, açúcar à vontade, l pitada de baunilha, 
4 colheres (sopa) de maisena. Fazer um manjar branco, mole. Deixe separado. 
Rale 1 côco grande, I caixa grande de morangos, chantilly (4 claras em neve 
bem duras, batidas com lO colheres de açúcar e 1 lata de creme de leite sem 
soro, que deve estar bem gelado). Coloque num pirex transparente: o manjar 
branco, às colheradas ou fatias finas , uma camada de chantilly, cubra com côco 
ralado, e por cima os morangos em pé (de preferência os menores). Repete-se a 
operação, sendo que a última camada deve ser de morangos, os mais bonitos. 
Guarde na geladeira de um dia para o outro. 

CAMAFEUS DE NOZES 
Y2 quilo de nozes, 250g de ameixas, I lata de leite condensado. Modo de fazer: 
moer as nozes, reservando algumas inteiras para enfeitar. Descaroçar as ameixas 
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e passar na máquina de moer carne. Fervê-las com Vz xícara de açúcar. Juntar 
todos os ingredientes e leve ao fogo, até desprender do fundo da panela. Despejar 
numa vasilha untada com manteiga e deixar esfriar. Fazer as bolinhas, passar no 
fondant e enfeitar com L/4 de nozes. 

BOMBOM DE UVA (Nair) 
600g de uva tipo itália, 2 latas de leite condensado, 6 gemas, L colherinha de 
manteiga ou margarina. Modo de fazer: levar tudo, menos as uvas, ao fogo, 
mexendo sempre até despregar do fundo da panela. Deixe esfriar. Formar os 
bombons, colocando uma uva no centro de cada um. Passar no fondant ou na 
cobertura de chocolate. 

FONDANT DE CÔCO 
1 kg de açúcar, L vidro de leite de côco, I vidro de água, L colherinha de limão 
ou vinagre. Modo de fazer: juntar numa panela os ingredientes, e mexer até o 
ponto de bala mole, quando deverá despejar em mármore, batendo bem. Deve 
ficar uma massa macia. Para usar, leve ao fogo em banho-maria. 

COBERTURA DE CHOCOLATE 
250g de chocolate, 2 ou 3 tabletes de manteiga de cacau ralada, LO colheres de 
parafina ralada. Modo de fazer: levar tudo ao fogo em banho-maria. Depois de 
derretida, passe os bombons rapidamente na cobertura e em seguida na água 
gelada. 

BOMBOM DE CÔCO RALADO 
L côco ralado, 3 gemas, I lata de leite condensado com chocolate. Modo de 
fazer: levar ao fogo, mexendo sempre, até dar o ponto. Modelar os docinhos, 
passar em côco ralado ou chocolate granulado. Pode-se passar em fondant ou 
calda vidrada. 

CAMAFEU - Terezinha L. Cazerta 
500g de nozes moídas, 500g de açúcar, 4 gemas e 2 claras. Junte tudo e leve ao 
fogo brando, mexendo até aparecer o fundo da panela. Deixe esfriar, faça os 
camafeus e enfeite com glacê e metade de uma noz. Glacê: I Vz xícara de açúcar, 
1 Vz colher de mateiga, 1 Vz colher de leite bem quente e baunilha. 

TORRÃO CREMOSO 
5 copos de açúcar, I Vz copo de mel, I copo de água, 3 claras batidas em neve, 
3 copos de amendoim torrado. Faça a calda. com o açúcar, água e mel , depois 
que estiver no ponto de bala bem grossa, despejar as claras lentamente, batendo 
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bem, e despeje o amendoim. Despeje no mármore untado com manteiga e corte. 

Embrulhe em papel celofane. 

MANTECAL DE CASTANHA DO PARÁ 
300g de maisena, 300g de castanha pelada e ralada, 200g de farinha de trigo, 

250g de manteiga, I OOg de açúcar. Fazer o rolo como nhoc e corte. Asse em 

forno brando. Passe em açúcar, ainda quente. 

BALAS TOFFEE 

lata de leite condensado, Y2 xícara de Karo rótulo vermelho, 2 xícaras de 

açúcar, 125g de manteiga. Levar tudo ao fogo . Ponto de bala forte. 

AMEIXA RECHEADA 

600g de açúcar, 2 copos de água, I côco ralado, 10 gemas, algumas gotas de 

baunilha, 1 kg de ameixas macias. Modo de fazer: leve ao fogo o açúcar e a 

água até formar uma calda grossa. Junte o côco ralado e deixe esfriar. Depois, 

acrescente as gemas e leve novamente ao fogo por mais 15 ou 20 minutos. Fora 

do fogo, coloque algumas gotas de baunilha. Deixe esfriar. Abra as ameixas e 

recheie com a cocada. 

RABANADA 

Misture 1lata de leite condensado com 1 xícara (chá) de água e 1 colher (chá) 

de baunilha. Passe 12 fatias de pão amanhecido nessa mistura, escorra e passe 

por 3 ovos batidos. Frite em óleo não muito quente, dourando-as por igual. 

Polvilhe com canela e açúcar. Rendimento: 12 rabanadas. 

QUINDINS DE CÔCO (Nair) 

Y2 quilo de açúcar, 1 Y2 copo de água, e colheres (sopa) de manteiga, 16 gemas, 

1 xícara de côco ralado. Modo de fazer: com o açúcar e a água, fazer uma calda 

em ponto de fio brando. Tire do fogo ainda quente, junta-se a mateiga. Deixar 

esfriar. Juntar as gemas peneiradas e o côco. Misture tudo e deixe descansar. 

Assar em forminhas untadas, para assar em banho-maria no forno quente. 

Desenformar no dia seguinte. 

CREME DONA CARMELINA 

2 garrafas (cerveja) de leite, 2 vidros de leite de côco, 7 gemas, açúcar suficiente, 

7 colheres de maisena. Dissolva bem, leve ao fogo, mexendo sempre. 
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ADRIANINHAS (Nair) 
I lata de leite condensado, I lata de mel, 2 colheres de manteiga, 4 colheres de 
chocolate em pó, I xícara de amendoim moído torrado ou nozes, 30 biscoitos 
maisena. Modo de fazer: misture os quatro primeiros ingredientes . Leve ao fogo 
até aparecer o fundo da panela. Junte então, o amendoim e os biscoitos e deixe 
mais 5 minutos no fogo. Despeje em assadeira untada e no dia seguinte cotte 
em quadradinhos e embrulhe em papel prateado. Este doce pode ser feito em 
bolinhos e passado em amendoim moído e depois em calda caramelada vidrada. 

DOCE DE LARANJA COMUM DA FAZENDEIRA 
Fazer uma calda de 9 xícaras de açúcar, 4 xícaras de água, esterilizar um vidro 
de boca larga (de conserva). Passar na água fervendo, enxugar bem, e colocar 6 
laranjas já descascadas, sem peles e sem sementes, cortadas em fatias de I em 
mais ou menos . Jogue a calda por cima e leve o vidro cheio e destampado para 
ferver em banho-maria durante 20 minutos, e vá tirando o ar do vidro com a 
ajuda de uma faca, que vai apertando o doce enquanto o ar vai saindo. Depois 
de 20 minutos em banho-maria, fechar o vidro com a tampa bem limpa e seca. 
Deixar ferver por mais 40 minutos e estará pronto. 

PÃO DELÍCIA DA EVA (Minota) 

3 tabletes de fermento tleshman, I colher de margarina, 2 colheres de açúcar, I 
colherinha de sal, 2 colheres de le ite, 3 ovos, I kg de farinha de trigo, Yz xícara 
de óleo. Bata no liqüidificador tudo, menos a farinha. Coloque a farinha numa 
bacia, abra um buraco, e jogue todos os ingredientes, batidos no liqüidificador, 
amassando-os bem, deixe então descansar por 15 minutos coberto, no sol. 
Amasse novamente, faça os pães, deixando-os descansar na assadeira até subir 

a bolinha de massa, que já está no copo com água . Leve ao forno para assar. 
Fica bem leve. 

BOLO DO PADRE 
l copo de leite cheio, I copo de farinha de trigo até friso, I colher de manteiga, 
3 a 4 ovos, sal à gosto. Ferver leite com manteiga e o sal. Tirar do fogo e jogar 
a farinha, mexendo sempre, e voltar ao fogo para cozinhar. Deixe esfriar e coloque 
os ovos I de cada vez, batendo sempre até dar ponto mais mole. Colocar em 
forminhas untadas, sem encher muito. Coloque um pedaço de queijo no meio. 
Ligar o forno lO minutos antes. Leve mais Yz hora para assar. 

PÃO DE RICOTA 
Yz quilo de farinha de trigo, I colher (sopa) de manteiga ou margarina, 2 ovos 

inteiros, 2 colheres (sopa) de açúcar, 2 tabletes de fermento fleshman , Yz xícara 
de leite momo, 1/z colher (chá) de sal. Recheio: I ricota, 2 ovos inteiros, 6 colheres 
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(sopa) de açúcar, I colher de manteiga, passas. Modo de fazer: desmanche o 
fermento no leite morno, coloque todos os ingredientes e amasse bem. Divida, 

abra com o rolo, como pizza, coloque o recheio e enrole como rocambole. Deixe 
descansar 2 horas, leve para assar, e depois de assado, cobrir com um guardanapo. 

GELADO ESPECIAL DE MORANGO 
8 claras, 16 colheres (sopa) de açúcar, 4 folhas de gelatina branca, 400g de 
creme de leite batido, 500g de morango. Modo de fazer: bata as claras em neve 
e vá juntando o açúcar aos poucos e batendo. À parte, deixe de molho a gelatina 
em Y2 xícara de água fria e aguarde que dissolva em fogo brando. Retire do fogo 
e junte as claras batidas e bata mais 5 minutos. Molhe duas formas redondas e 
despeje nelas esse suspiro. Leve para gelar. Uma vez gelados, desenforme num 
prato redondo. Recheie com a ametade dos morangos (secos) e metade do creme 
chantilly. Cubra com a outra metade do suspiro e o resto do chantilly e enfeite 
com o restante dos morangos. O creme chantilly deve ser batido com 3 colheres 
de açúcar. 

ROSQUINHAS DA CELESTE 
3 ovos batidos juntos, 3 colheres de açúcar, 3 colheres de óleo, I colher de pó 
royal, farinha até dar ponto de enrolar. Vá fritando e jogando na calda com um 
garfo e já tirando com a espumadeira. Calda: 3 copos de açúcar, I Y2 copo de 
água, que se leva ao fogo até engrossar pouco. Continuar no fogo fraco até 

acabar tudo . 

TORTA NAPOLEÃO 
Y2 quilo de farinha de trigo, 2 colheres de açúcar, 2 gemas, 2 xícaras (café) de 
azeite, 3 colherinhas de pó royal, uma pitada de sa l e um pouco de água morna. 
Amassa-se tudo, estende-se para fazer as folhas iguais e assa-se em fomo regular . 
Creme: 3 gemas bem batidas com 2 copos de açúcar, 150g de manteiga. Depois 
de bem batidos, põe-se 3 colherinhas de farinha de trigo e 3 de maisena. Continuar 
batendo. Depois, ferve-se I Y2 litro de leite e vai pondo às colheradas, mexendo 
sempre. Quando estiver pronto, põe-se vanilina e deixe esfriar. Faz-se em 
camadas: folha e creme, sendo a última camada coberta com farinha de bolacha . 

ROSCA DE LEITE CONDENSADO 
2 tabletes de fermento, 8 ovos, I lata de leite condensado, I lata de chá de 
canela forte, I lata de óleo, I xícara de açúcar. Coloque no chá uma pitada de 
sal. Bater tudo no liqüidificador, coloque farinha até o ponto de enrolar. Depois 
de enroladas, põe-se uma massa em copo d'água, e a hora em que subir, passe 
gema com manteiga nas roscas e leve para assar . 
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FATIAS HÚNGARAS (Terezinha L. Cazerta) 

8 xícaras (chá) de farinha de trigo, 5 gemas, 3 colheres (sopa) de açúcar, 

colher (chá) de sal, 2 xícaras de leite, sendo que l deve ser morna para dissolver 

2 tabletes de fermento fleshman. Modo de fazer: faça a massa com todos os 

ingredientes citados. Sovar bastante. Descansar por 15 minutos. Enquanto isso, 

prepara-se o recheio: 200g de côco ralado. Levar o açúcar e a manteiga por 2 

minutos ao fogo, apenas para amolecer e misturar bem. Volte à massa e divida

a em 3 partes iguais, abrindo cada uma com o rolo e deixar mais ou menos com 

meio em de espessura. Passe o recheio sobre a massa, deixando um tanto para 

cada massa. Cortar em fatias de I em e colocar em assadeira untada. Deixe 

crescer. Após crescida, assar. Assim que assar, faça a seguinte mistura: I copo 

de leite, 3 xícaras (chá) de açúcar. Fica um melado grosso. Derramar com colher 

sobre as fatias, deixe mais 2 minutos no forno, e pronto. 

MOUSSE DE CREME 
4 claras batidas em neve com 8 colheres de açúcar. Depois de bem batidas, 

junta-se I lata de creme de leite sem soro e mexa devagar. Depois, derreta 4 

folhas de gelatina branca em menos água possível e misture nas claras. Despeje 

numa forma molhada e coloque para gelar. Para desenformar, coloque a forma 

na água quente por l minuto. Creme para servir: das 4 gemas, faça uma gemada 

com açúcar e nescau, I copo de leite, e deixe engrossar em fogo brando, depois 

leve à geladeira e na hora de servir, sirva com a mousse. 

MERENGUE 
6 claras em neve, 3 colheres de açúcar para cada clara. Suspiro bem duro. Coloque 

I colherinha de pó royal. Asse numa assadeira untada com manteiga e papel 

impermeável. Depois de assado, recheie com o seguinte creme: I vidro de leite 

de côco, I vidro de leite de vaca, 3 colheres de açúcar e I colher de farinha de 

trigo. Depois de pronto, retire do fogo e acrescente 2 colheres de côco ralado e 

deixe esfriar. Depois, misture I lata ou l xícara de creme de leite e recheie com 

o resto. Cubra e espalhe côco por cima. O suspiro só pode ser desenformado 

depois de frio. 

TORTA DE ABACAXI 
I lata de abacaxi em calda, I lata de leite condensado, l lata de leite de vaca, I 

lata de creme de leite, I gema. Engrossar com maisena. Depois de assada a 

massa, despeje o creme, e coloque o abacaxi picado por cima. Engrossar o caldo 

do abacaxi com l colher de maisena e jogar com uma concha por cima da torta, 

e levar para gelar. 
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AS BEBIDAS 
As bebidas alcoólicas são aquelas que possuem álcool em sua composição 

química. Elemento este que aparece durante a fase de elaboração da bebida . 

BEBIDAS FERMENTADAS : Cerveja, vinho. A cerveja é uma bebida 

antiqüíssima, sua invenção (descoberta) é atribuída aos egípcios. O vinho é a 

mais salutar das bebidas e também o complemento indispensável para uma boa 

refeição . 

BEBIDAS DESTILADAS : Cachaça ou pinga, uísque, conhaque, vermute, gim, 

vodka, licores, rum, etc . 

COCKTAILS 
Palavra anglo-americana que significa rabo de galo. Sua origem é incerta. Alguns 

dizem que seu significado é devido aos reflexos da mistura de bebidas coloridas . 

Ou porque "cocktail", dos pioneiros de Manhattan , consistia no costume de 

molhar penas de galo num cozido de pimentão e com elas fazer cócegas na 

garganta, o que lhes incitava a beber. A palavra "cocktail " foi aportuguesada 

para coquetel. 

"COCKTAILS" são na maioria pequenos "drinks" ou seja, "short drinks" . 

Consiste na mistura de líquidos , mais ou menos alcoolizados, e condimentados 

com ingredientes aromáticos. Podem ser alcoólicos, semi-alcoólicos e não 

alcoólicos. São sempre servidos gelados, depois de terem sido agitados em 

recipientes especiais (coqueteleira ou copo de bar) com gelo . 

Há centenas de "cocktails", mas poucos são aceitos e solicitados em todo o 

mundo, como por exemplo, o Martini , o Manhattan , o Brons, O Side-Car, o 

Daiquiri e o Whishi Sour. 

EGG NOGS 
Egg Nog, palavra de origem inglesa, que significa gemada, prepara-se à base de 

leite ou creme de leite, gema de ovo inteiro, reconstituintes e canela em pó. 

Podem ser servidos quentes ou frios. 

FIZZES 
Fizzes, palavra inglesa que significa efervescência. São drinks preparados com 

sucos de frutas ácidas , açúcar, gelo e club soda gelado. Os mais conhecidos são 

preparados com gim. 

FLIPS 
Flips, palavra inglesa que também significa gemada. No preparo dos Flips entram 

vinhos reconstituintes, gema de ovo e noz-moscada salpicada sobre o drink. 
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GROSS 
Gross, palavra inglesa que significa bebida alcoólica quente. Trata-se de bebida 
açucarada, feita à base de rum, Kirch ou conhaque, gim, limão, etc. O nome 
deste grupo de drink vem do apelido "oi Grog", dado ao almirante Yemon, que 
o recebeu por trajar habitualmente roupa de grogan, tecido grosso de seda e que 
em 1740, foi o primeiro a obrigar os marujos a colocarem água em suas rações 
de rum. 

LA VIE EN ROSE 
Y2 dose de gim, I /4 de leite de côco, I /4 de curaçao triple sec, gotas de xarope de 
morango, gotas de suco de abacaxi, I colher de açúcar. Servir em taça de 
champagne. 

MULATINHA COQUETEL 
l/3 de licor de cacau, 1/3 de licor de café, 1/3 de cachaça, I colher de bar de 
açúcar, I colher de chantilly. Coração: canela em pó, castanha de cajú. 

ARAUCARIA DRINK 
1/4 de vodka, 1/4 de rum, 1/4 de cointreau, decorar com casca de limão. 

ALEXANDER 
1/3 de creme de cacau, 1/3 de creme de leite, 1/3 de conhaque, preparar em 
coqueteleira e servir em copo para coquetel, canela em pó. 

CARNAVAL COQUETEL 
I parte de vodka, 1/4 vermout branco doce, 1/2 grand-manier, 1/4 apricot. Decorar 
com I cereja. 

GEADA 
lO gramas de leite condensado, 20 gramas de licor grand-manier, 30 gramas de 
vodka, 5 gramas de côco ralado. 

"Com os nossos pensamentos, ações, palavras, construímos o verdadeiro 
mundo em que vivemos ... Reflita e faça você mesmo o seu mundo ... " 

ALEGREM-SE COM AS PLANTAS 
Além de jardins, vasos, você poderá cultivar o terrarium. 

Pegue um vidro (se for de boca larga, lhe facilitará o trabalho) e faça o 
seguinte: I • camada - pedrinhas de argila; 2• camada - tela para a terra não 
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misturar com a argila; 3" camada- terra vegetal peneirada e depois ligeiramente 

molhada. 

É aí que você com muita delicadeza e cuidado, plantará mudinhas de 

musgo, samambaia . piperônia. violeta africana, que por sinal fica linda e dá flor 

o ano todo . No espaço de terra que sobrou. ornamente com pedrinhas de argila. 

Não é preciso adubo, pois é plantado em terra vegetal. Regue no verão uma vez 

por semana, com 2 colheres de água . No inverno, regue menos. 

GELÉIA DE MOCOTÓ COM LEITE 
(Isabel Frioli) 

Para cada mocotó I litro de le ite, I kg de açúcar, Y2 dúzia de ovos, canela, cravo, 

noz-moscada à gosto. Modo de fazer: cozinhar o mocotó até que se desmanche, 

ficando só os ossos limpos. Coar num pano fino . Colocar o leite, o açúcar e os 

temperos numa boneca de pano. Levar ao fogo forte, mexendo sem parar. Quando 

engrossar como doce de leite, retirar do fogo e bater até que esfrie um pouco. À 
parte, bater as claras em neve, juntar as gemas e bater mais. Colocar no doce 

morno, para não cozinhar os ovos. sempre mexendo. Voltar o doce ao fogo, 

retirar a boneca. mexendo sempre até enxergar o fundo da panela (grande) . 

Tirar do fogo e bater vigorosamente até que esfriando, fique ligeiramente opaco. 

Despejar em forma untada com manteiga. 

COZINHA ÁRABE 

TRIGO GROSSO COM CARNE 
3 xícaras (chá) de tri go grosso. I kg de músculo, 2 cabeças de cebola, óleo, sal. 

Modo de fazer: lava-se bem o trigo e esprema. Corte os músculos em pedaços 

não muito pequenos , tempere muito bem, com todos os temperos, refogue 

bastante e cozinhe. Depois de pronta a carne, retire o caldo que tenha ficado e 

acrescente na água que vai cozinhar o trigo, refogue o trigo na mesma panela 

junto com a carne. acrescente as cebolas, mais um pouco de óleo, sal, pimenta 

do reino, mexa bastante e acrescente água até cobrir (não muito) . O processo é 

o mesmo do arroz. Costuma-se comer este saboroso prato acompanhado de 

coalhada síria fresca. 

GRÃO DE BICO COM FRANGO- ENSOPADO 
I kg de grão de bico. I fran go ou ga linha. temperos, sal, óleo. Modo de fazer: 

cozinhe o grão de bico, à parte, cozinhe o frango já temperado. Depois de pronto 

os dois , deixe ferver bastante, prove , caso precise de mais tempero, é só 

acrescentar à gosto. Ótimo para se r comido no inverno. 
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QUIBE CRU 
I kg de patinho ou coxão mole, limpo e sem nervos, cortado em quadradinhos, 

V2 cebola, 2 a 3 folhas de manjericão, 3 xícaras rasas (chá) de trigo fino (lavado), 

sal, pimenta síria, I colher (sobremesa) de gordura. Modo de fazer: tempere a 

carne e passe-a na máquina de moer (peça n° 2) junto com a cebola e manjericão . 

Troque a peça no 2 da máquina pela peça lisa e sem dentes e moa o trigo com a 

cebola e gordura, misture com a carne e torne a passar várias vezes na máquina. 

Depois amasse tudo numa tigela com cubos de gelo, até que a mistura fique 

macia. Retire o excesso de gelo e sirva mussanaque, hortelã fresca, cebolinhas 

verdes picadas . 

QUIBE FRITO 
200g de mussanaque, I kg de quibe cru. Pegue um punhado de quibe cru e dê

lhe o formato de um ovo. Perfure-o com o dedo indicador e, apoiando a massa 

na palma da mão esquerda, procure afinar as paredes o máximo possível. Recheie 

o quibe com mussanaque, umedeça a mão e feche o orifício, apertando com o 

dedo. Se preferir os quibes maiores , dê-lhes uma forma alongada e faça dois 

orifícios para o recheio, um em cada ponta. Frite-os com azeite ou manteiga 

bem quente. Sirva com coalhada fresca . 

QUIBE ASSADO NO FORNO 
kg de quibe cru, 200g de mussanaque, 2 a 3 colheres (sopa) de manteiga 

derretida. Modo de fazer: unte uma assadeira com manteiga e forre com uma 

camada bem fina de quibe. Por cima. coloque uma camada de recheio 

(mussanaque) e cubra com uma camada grossa de quibe. Ao todo as camadas 

devem ter 2 em de espessura. Molhe a mão, alise o quibe e aperte as beiradas 

para fechá-las bem. Com a faca molhada, desenhe losangos sobre a massa, sem 

aprofundar o traço. Espalhe a manteiga derretida, leve ao forno e deixe assando 

até corar . 

TABAINE - QUIBE NA COALHADA 
Y2 kg de quibe cru, manteiga fresca e gelada, 2 litros de coalhada cozida, I V2 
xícara (café) de arroz lavado deixado de molho. Hortelã seca socada com V2 
dente de alho refogado em manteiga. Modo de fazer: faça pequenos bolinhos de 

quibe, perfure-os, afine as paredes, recheie com manteiga e feche. À parte, junte 

o arroz com a coalhada e leve ao fogo por I O minutos, mexendo sempre para 

não pregar no fundo da panela. Acrescente os bolinhos de quibe e deixe 

cozinhando em fogo brando por mais 20 minutos. Finalmente, acrescente a 

hortelã e sirva . 
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QUIBE ASSADO NA GRELHA 
1 kg de quibe cru. Pegue uma porção de quibe cru e estenda na palma da mão 
umedecida, formato de panqueca. Espalhe um pouco de recheio e cubra com 
outra camada de quibe, não deixando o centro desta camada tocar no recheio. 
Molhe a mão, alise e aperte as beiradas. Ponha na grelha untada, sobre as brasas 
fracas. Sirva os mesmos quentes, acompanhados de coalhada fresca ou salada. 
Recheio: 250g de carne gorda de carneiro picadas e moídas, I costela de porco 
picada e moída, hortelã e cebolinha verde, sal e pimenta síria. Misture bem a 
carne ou costelas com a salsa e cebolinha. Tempere e deixe descansar por Y2 
hora no refrigerador. 

ESFIRRA 
1 xícara de leite morno, I xícara de água morna, I xícara de óleo, I ovo, 1 
colher (café) de sal, 1 colher de açúcar, I tablete de fermento. Modo de fazer: 
coloque no liqüidificador a água, óleo, ovo, sal, açúcar, e por último, os tabletes 
de fermento dissolvidos no leite. Coloque na bacia a vá acrescentando até I kg 
de farinha. Recheio: I kg de carne moída, salsinha, cebolinha, tomate picadinho. 
Tempere com sal, pimenta do reino, limão e óleo. 

CARNE NO ESPETO 
Yz kg de filé cortado em quadradinhos, 4 cebolas pequenas e 4 tomates ( tudo 
cortado em quadradinhos), sal, pimenta síria e azeite. Tempere a carne com sal, 
pimenta síria e azeite (duas horas antes de assar). Prepare os espetos, intercalando 
quadradinhos de carne, cebola e tomate. Asse na brasa fraca e sirva com salada. 

CAFTA NO ESPETO 
1 kg de alcatra moída na peça fina, Y2 cebola moída com um pouco de salsa, I 
dente de alho socado com um pouco de sal, sumo de limão, canela em pó (ou 
pimenta doce) e azeite. Misture bem a carne e a cebola moída com salsa, o alho 
e limão. Tempere com canela, então passe tudo na máquina de moer para que a 
mistura fique bem ligada. A seguir, faça bolinhos compridos em forma de salsicha 
e enfie-os no espeto, firmando bem, para que não caiam (as pontas dos bolinhos 
devem ser afinadas). Asse sobre brasas de carvão (fogo brando) . Sirva 
imediatamente, acompanhado de pão sírio e salada. 

CAFTA NA ASSADEIRA 
l kg de alcatra moída na peça fina, Yz cebola moída com um pouco de salsa, 1 

dente de alho socado com um pouco de sal, sumo de limão, canela em pó ou 
pimenta doce) , azeite, I tomate e Y2 cebola cortada em rodelas bem finas . Misture 
bem, sem amassar, a carne, a cebola moída com a salsa, o alho e o limão. Tempere 
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com canela ou pimenta doce e regue com azeite. Espalhe numa assadeira untada 
com bastante manteiga. Cubra com as rodelas de tomate e cebola, e algumas 

bolinhas de manteiga. Leve ao forno para assar. Sirva acompanhada de salada. 

CONSERVA DE BERINGELA 
4 ou 5 beringelas cortadas em 4 (de comprido ou rodelas grossas), 2 cebolas 

médias bem picadas, 1 maço de salsa e cebolinha verde picadas, sal, orégano, 

pimenta síria ou pimenta do reino, I copo de vinagre e azeite. Lave as beringelas 

e dê uma fervura em água e vinagre, escorra e deixe esfriar, a seguir, acrescente 

a cebola, salsa e cebolinha. Tempere à vontade. Arrume numa travessa funda e 

cubra com azeite. 

LENTILHA COM ARROZ 
2 xícaras rasas de lentilha, 2 cebolas grandes cortadas de comprido, I xícara de 

azeite, 2 xícaras rasas de arroz, 7 xícaras de água. Leve a lentilha ao fogo com 

água, para cozinhar. Frite as cebolas no azeite em fogo brando, vá mexendo até 

ficarem quase douradas. As seguir, despeje todo o azeite e metade da cebola na 

panela de lentilha. Tempere com sal e deixe tudo cozinhando. Enquanto isso, 

escolha e lave o arroz, deixe-o de molho em água bem quente. Coe a lentilha 

quando estiver cozida, junte o arroz e 5 xícaras de caldo (coalhado) coado, 2 Y2 
xícaras de água fervente para cada xícara de arroz. Misture o arroz com a lentilha 

e prove o caldo. Deixe cozinhar em fogo brando, sem mexer. Antes que toda 

água seque, o arroz deve estar cozido, solto, fofo, e mais úmido que o arroz 

sírio. Sirva este prato morno, espalhando metade da cebola frita sobre a lentilha. 

CHANCLICH 
6 formas de requeijão, 2 ou 3 colheres (sopa) de sal, pimentão vermelho moído 

e picado. Misture e esfregue o requeijão com sal. Coloque o requeijão sobre um 

saco de pano fino , com um peso por cima, para escorrer toda a água e umidade 

do requeijão, deixe até o dia seguinte. Então prove o sal, e torne a esfregar o 

requeijão, desta vez com o pimentão, e faça bolas do tamanho de uma tangerina. 

A seguir, proceda como na receita anterior. 

ARROZ SÍRIO 
2 xícaras (chá) de arroz, 3 colheres (sopa) bem cheias de manteiga, 1 xícara rasa 

de macarrãozinho, 6 xícaras de água fervente, sal, pimenta à vontade. Escorra 

bem o arroz, lave-o e deixe de molho em água fervente por uma ou duas horas. 

Em uma panela, derreta a manteiga. Enquanto a manteiga estiver derretendo, 

coloque o macarrãozinho e deixe dourar. Em seguida, junte o arroz e refogue 

tudo. Para que o arroz fique totalmente so lto. acrescente 1 colher de manteiga 

51 



fresca. Depois de bem refogado o arroz, coloque 6 xícaras de água fervente e 

sal, cozinhe em fogo brando. Antes de servir, mexa o arroz com garfo, para 

soltar os grãos. 

RISOTO DE GRÃO DE BICO 
Y2 kg de carne (músculo) cortada em pedaços, Y2 xícara de grão de bico com 

casca (deixe o grão de bico de molho de véspera), 2 cebolas pequenas cortadas 

ao meio, 2 colheres (sopa) bem cheias de manteiga, 3 xícaras de arroz (coloque 

de molho na água quente por 30 minutos), I pauzinho de canela, sal e cheiro

verde. Cozinhe os pedaços de carne com o grão de bico, sal e cheiro-verde. A 

seguir, retire com a escumadeira as cascas soltas do grão de bico. Refogue tudo 

com manteiga e as cebolas. Depois acrescente o arroz, 7 Y2 xícaras de água 

fervente e o pauzinho de canela. Cozinhe como se fosse arroz comum. Sirva 

com uma tigela de coalhada fresca e carne no espeto. 

CABRITO RECHEADO 
I cabrito novo e gordo (5 a 6 quilos), alho socado, sal, pimenta síria, sumo de 

limão. Na véspera esfole o cabrito. Não o molhe para facilitar a limpeza, limpe

o bem , retirando a pele, gosma, etc. Depois de limpo, lave-o em água fria, abra

o, retire as vísceras e torne a lavar em água fria. Perfure-o e tempere-o com 

bastante alho socado, sal, pimenta síria e regue com limão. No dia seguinte, 

recheie o cabrito e costure. Leve-o para cozinhar em um caldeirão grande. Se a 

água escurecer, vá trocando por limpa enquanto ferve. Quando cozido, unte o 

cabrito com manteiga e leve ao forno. De vez em quando, regue-o à própria 

gordura. Se for necessário, acrescente manteiga. Sirva quente acompanhado de 

coalhada fresca. Recheio: Y2 quilo de carne moída, 3 dentes de alho moídos, 

miúdos aferventados, 2Y2 xícaras (chá) de arroz lavados e deixados de molho 

em água fervente, I xícara de amêndoas peladas. Tempere a carne moída, os 

miúdos e as amêndoas. Refogue com manteiga e por fim, misture o arroz. 

Acrescente um pouco de água quente e deixe cozinhando por alguns minutos. 

CHUQUE-BARAQUE 
(CHAPEUZINHO NA COALHADA) 

Massa bem livre de chapeuzinhos, I Y2 coalhada fresca, I colher de maisena, I 

clara de ovo batida, Y:z litro de água, hortelã seca, manteiga e sal. Abra a massa 

com o rolo, até que fique bem fina. Corte-a em pequenos círculos com 5 em de 

diâmetro, dentro de cada círculo, coloque o recheio, dobre a massa e una as 

pontas de modo a formar um chapeuzinho. Untar uma assadeira de manteiga, 

ponha os chapeuzinhos, leve ao forno previamente aquecido por alguns minutos, 
para corar leve. Enquanto isso, misture a coalhada fresca, maisena, clara de 
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ovo, I pitada de sal e a água, passando tudo por uma peneira. Leve ao forno 
brando, mexendo sempre no mesmo sentido, até ferver. Junte então os 

chapeuzinhos, tampe a panela, e deixe cozinhar bastante. Antes de retirar do 

fogo , refogue o hortelã na manteiga e junte os chapeuzinhos e a coalhada. Sirva 
quente, acompanhado de arroz sírio. 

MASSA 
5 colheres (sopa) de farinha de trigo, Y2 xícara (chá) de água com I pitada de sal, 

2 colheres rasas (sopa) de manteiga e I pitada de fermento em pó. Misture a 

farinha com o fermento e despeje sobre um mármore seco, fazendo um monte e 

deixando um buraco no centro. Junte a manteiga e vá despejando água aos 

poucos, misturando bem com as mãos, até que a massa fique bem lisa e leve. 

Deixe descansar por meia hora. Recheio: Y2 quilo de carne moída na peça n° 2, 

2 cebolas pequenas picadas bem finas , manteiga, sal, pimenta, canela, Y2 maço 

de salsa picada. Doure a cebola na manteiga com alguns chapeuzinhos, refogue 

a carne na mesma panela. Quando estiver refogada, acrescente um pouco de 

água e deixe cozinhar. Retire do fogo e tempere com sal, pimenta, canela e 

salsa. 

QUIBE DE PEIXE ASSADO 
1 kg de pescada ou garoupa sem espinha, 2 ou 3 xícaras (chá) rasas de trigo 

lavado, I cebola média picada, I maço de coentro, raspa da casca de Y2 laranja 

bahia, sal e pimenta doce. Prepare o quibe de peixe da mesma maneira que o 

quibe de carne crua. À parte, unte uma assadeira com manteiga, forre o fundo 

com recheio, cobrindo tudo com uma camada de quibe. Alise-o com uma faca, 

risque losangos, sem aprofundar os traços . Leve ao forno , sirva quente, 

acompanhado de salada, pão sírio e limão. 

COSTELA DE CARNEIRO RECHEADA 
1 costela de carneiro, alho socado, sal, pimenta síria e sumo de limão. Na véspera, 

limpe a costela e tempere-a com alho, sal, pimenta e limão. Tire a gordura e 

tempere por dentro também. No dia seguinte, recheie e costure a costela. Leve

a para cozinhar em água e sal. Sirva quente acompanhada de coalhada fresca. 

Recheio: I Y2 kg de carne moída, 3 xícaras (chá) de arroz lavado e deixado de 

molho em água fervente, e colheres (sobremesa) de manteiga, colheres (sopa) 

de caldo de carne, sal, pimenta síria, pinhõezinhos (ou açafrão). Misture, sem 

amassar, a carne e o arroz com a manteiga. Tempere com sal e pimenta síria. Vá 

acrescentando aos poucos o caldo de carne até que fique bem misturado. Junte 

os pinhõezinhos (ou açafrão). 
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PERNA DE CARNEIRO COM 
ARROZ E CARNE 

I perna de carneiro, 2Y2 a 3 quilos de alho e cebola socados com sal e pimenta 
síria, cheiro-verde, sumo de limão, 2 kg de alcatra moída na peça de 3 dentes, 
caldo de carne, 3 xícaras (chá) de arroz lavados e deixados de molho em água 
bem quente, 3 pauzinhos de canela e I colherzinha de canela em pó. Amêndoas 

e pinhõezinhos dourados em manteiga derretida. Na véspera limpe a perna de 
carneiro, tire o excesso de gordura. Petfure e tempere com alho e cebola, socados. 
Regue com limão. Leve ao refrigerador e no dia seguinte, frite a perna de carneiro 
em fogo brando, virando-a constantemente. Retire a gordura que vai se formando 
na fritura. Acrescente cheiro-verde, canela e algumas colheres de água fria, aos 
poucos, até cozinhar bem. A seguir, leve ao forno para dourar. À parte, refogue 
o arroz na gordura de carneiro, junte a carne moída, a salsa, a canela em pó, o 
sal e a pimenta. Acrescente aos poucos o caldo de carne e, finalmente, 5 xícaras 
de água fervente. Cozinhe em fogo brando. Antes de servir, mexa o arroz com 
um garfo, para soltar os grãos. Tire o carneiro do forno, corte-o em fatias, 
conservando o osso. Arrume tudo numa travessa grande, colocando o arroz 
coberto com amêndoas e pinhõezinhos. 

OBS: a carne de carneiro deve ser bastante temperada e cozida por muito tempo, 
a fim de que desapareça o cheiro característico. A carne de carneiro quando está 
boa, tem uma gordura branca, rija e facilmente separável da carne. É preciso 
tirar da perna do carneiro o bodum. É a massa gordurosa com aparência de um 
grão de lentilha, localizada entre o tendão e o osso. Para tirá-lo, dê um talho 
profundo no sentido longitudinal. Além disso, retire as membranas da perna 
antes de prepará-la. 

PEIXE TAGEN 
2 kg de pescada de bom tamanho, 2 cebolas grandes cortadas finas, sumo de 
limão, sal e pimenta síria. Limpe, lave e tempere o peixe. Deixe-o no refrigerador. 
Depois , escorra o tempero, exugue o peixe (se for necessário) e corte-o em 
postas. Leve as postas para fritar numa frigideira com azeite bem quente. A 
seguir, arrume as postas num pirex, em uma só camada. Em outra frigideira, 
coloque um pouco de azeite de fritura do peixe e doure as cebolas em fogo 

brando. Despeje um pouco de água sobre as cebolas e deixe-as fritar mais alguns 
minutos. Jogue as cebolas sobre os peixes. Regue o molho sobre o peixe, espalhe 
nozes partidas ao lado do peixe e leve-o ao forno por I O minutos. 

MOLHO 
3 colheres (sopa) de óleo de gergelim, 2 dentes de alho picados (socados), 
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vinagre ou limão, água e sal. Numa tigela, misture o óleo de gergelim com o sal 
e o alho, e vá acrescentando água até esbranquiçar. E por fim, junte o vinagre. 

MASSA PARA ESFIRRA E FATÁER 
1 tablete de fermento fleishmann, 4 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada, 
I colher (chá) de açúcar, I colher (chá) de sal, Y2 colher (sopa) de banha ou 
gordura de côco, 1 colher (sopa) de azeite, 2 xícaras (chá) de leite frio e 3 
colheres (sopa) de coalhada fresca. Desmanche o fermento em um pouco de 
água ou de leite morno com o açúcar. Numa tigela, espalhe a farinha e abra um 
buraco no centro. Despeje o fermento, de uma só vez, no buraco, misture e 
acrescente os demais ingredientes. Amasse bem. Quando a massa ficar lisa e 
formar bolhas, deixe-a descansar num pano, para crescer no mínimo 3 horas. 

MASSA PARA ESFIRRA 
I colher (sopa) de manteiga, I tablete de fermento tleishmann desmanchado em 
água morna ou leite, I colher (chá) de açúcar, 2 xícaras (chá) de leite, I colher 
(chá) de sal, 3 colheres (chá) de coalhada fresca, 4 xícaras (chá) de farinha de 

trigo peneirada, 2 colheres (sopa) de azeite. 

RECHEIO PARA ESFIRRA 
'12 quilo de carne moída, 2 cebolas grandes picadas, colheres (sopa) de coalhada 
fresca, sumo de limão ou molho de romã, pimenta síria, sal e pinhõezinhos. 
Modo de fazer: deixe a cebola em água e sal para amolecer. Ponha a coalhada 
num saco de pano fino e deixe o líquido escorrer por mais ou menos 2 horas. 
Refogue a cebola na manteiga, junte a carne e os temperos. Tire do fogo a 
coalhada. Acrescente suco de limão ou molho de romã. Tempere. Quando 
espalhar este recheio nas esfirras, polvilhe pinhõezinhos. 

FATÁER RECHEADO COM VERDURAS 
2 maços de acelga ou escarola, '12 maço de espinafre, 2 cebolas pequenas, 2 
colheres (sobremesa) de sal, I maço de salsa e cebolinha picadas, I pires (café) 
de pinhõezinhos, I pires (chá) de passas picadas, I pires (café) de nozes picadas, 
2 xícaras (café) de azeite. sumo de limão, 2 tomates sem cascas e sem sementes 
picados. Modo de fazer: escolha, lave e pique, mantendo em tigelas separadas, 
a acelga, o espinafre e as cebolas. Junte o sal, cubra o espinafre com água quente 
durante 5 minutos. Depois, lave o espinafre, a acelga e a cebola em água fria. 
Deixe a água escorrer por I O minutos . Lave novamente. Em seguida, leve as 
cebolas ao fogo com azeite, apenas para murchar. Junte a acelga, o espinafre, os 
pinhõezinhos e a salsa. Tempere e deixe refogando. Tire do fogo, acrescentando 
o limão, os tomates, as passas e as nozes . Deixe esfriar. Recheie os pasteizinhos 
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e prepare o fatáer conforme receita. O fatáer é um pastelzinho triangular, recheado 

de várias maneiras e assado. A massa pode ser qualquer das duas enunciadas, 
variando o recheio. 

Modo de preparar o fatáer : depois que a massa descansar, abra-a com um rolo 
sobre o mármore, deixando-a com espessura de meio em. Pulverize com farinha 

de trigo, corte-a em rodelas de mais ou menos 12 em de diâmetro. Umedeça as 

beiradas. Recheie, feche de modo a formar um triângulo, sem apertar, e leve ao 

forno bem quente, numa assadeira untada com manteiga (ou azeite). 

COALHADA FRESCA 
I litro de leite, 2 ou 3 colheres (sopa) de raubi, ferva o leite e deixe esfriar, até 

que fique morno. Dissolva o raubi no leite, mexendo sempre no mesmo sentido. 

Cubra a tigela com uma tampa envolvida num guardanapo, deixe repousar, 
evitando qualquer movimento. Depois de coalhado o leite, leve-o ao refrigerador. 

COALHADA COZIDA 
2 litros de coalhada fresca, I colher (sopa) de maisena, I clara de ovo batida, I 

pitada de sal, manteiga e hortelã seca esfarelada (pouco). Junte a coalhada fresca, 

a maisena, a clara de ovo e o sal. Misture bem e passe tudo na peneira. Leve ao 

fogo até ferver, mexendo sempre no mesmo sentido, com uma colher de pau . 

Depois, cubra a panela com uma peneira. À pa.te, refogue a hortelã na manteiga 

e despeje sobre a coalhada, alguns minutos antes de retirá-la do fogo. 

ABOBRINHA COM COALHADA 
9 abobrinhas pequenas e novas, hortelã socada, 1/2 quilo de carne moída na peça 

3 dentes, 1/2 xícara (chá) de arroz, I tablete de caldo de carne, I colher (sopa) de 

manteiga fresca, pedaços de músculos , I dente de alho socado com I pitada de 

sal, 3/4 de coalhada cozida, hortelã seca esfarelada. Corte as tampas das 

abobrinhas e salgue as partes finas com um furador especial, tire o máximo de 

miolo, com muito cuidado. Deixe as abobrinhas em água e sal, com um pouco 

de hortelã socada. Enquanto isso, prepare o recheio. Depois, tire as abobrinhas 

da água, recheie sem apertar, deixando uma pequena folga de 2 em. À parte, 

refogue os pedaços de músculos com alho. Espalhe bem a carne no fundo da 

panela, arrume as abobrinhas e cubra tudo com água. Cozinhe em fogo brando 

até secar a água. Então, despeje a coalhada cozida sobre as abobrinhas , tampe 
a panela com uma peneira e siga o cozimento. Antes de servir, pulverize um 

pouco de hortelã seca. Recheio: misture a carne com o arroz e a manteiga. 

Tempere com sal e pimenta síria, continue misturando sem amassar, 

acrescentando pouco a pouco, o caldo de carne. 
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ENROLADAS DE FOLHAS DE PARREIRA - CHARUTOS 
Y2 quilo de folhas de parreira (80 folhas tenras) escolhidas, Y2 quilo de músculo 

cozido e cortado em fatias, 2 ou 3 tomates cortados em rodelas, sumo de limão 

grande, sal e pimenta síria. Modo de preparar as folhas de parreira: se as folhas 

forem pequenas, conserve-as inteiras, mas se forem grandes, corte-as pela metade, 

ao longo da nervura central. Retire essa nervura e jogue fora. Corte os cabinhos 

das folhas bem rente, lave e escalde. 

Modo de preparar os enrolados: estenda as folhas de parreira com a parte 

lustrosa para baixo, espalhe o recheio, acompanhando as nervuras. Dobre as 

beiradas das folhas, enroladas, dando ao todo duas voltas. A seguir, forre o 

fundo de uma panela com algumas folhas de parreira abertas. Cubra-as com 

rodelas de tomate, o músculo cortado em pedaços e finalmente , os enrolados 

dispostos em camadas. Entre uma e outra camada, espalhe sal e pimenta síria, 

despeje o caldo do músculo morno, acrescente a manteiga e coloque por cima 

de tudo um prato. Tampe e deixe cozinhar durante uma hora e meia. Então, sem 

retirar do fogo, junte o sumo de limão, tampe novamente e deixe cozinhar por 

mais meia hora ou o tempo necessário para ficar cozido. Sirva quente, 

acompanhado de coalhada fresca. 

Recheio: Y2 quilo de alcatra moída na peça de 3 dentes, I xícara (chá) de arroz 

lavado e deixado de molho em água bem quente, I colher (sobremesa) de 

manteiga fresca, 2 ou 3 colheres (sopa) de caldo de músculo, sal e pimenta síria. 

Misture, sem amassar, a carne e o arroz com a manteiga, tempere com sal e 

pimenta síria. Vá acrescentando aos poucos o caldo de músculo, até que fique 

bem misturado. 

ENROLADOS DE REPOLHO 
I repolho de tamanho regular, Y2 quilo de músculo cozido e cortado em fatias , 2 

tomates pequenos cortados em rodelas (ou 2 colheres de molho de tomate), 2 

cabeças de cebola, hortelã seca esfarelada, sal e pimenta síria. Modo de fazer: 

lave e separe as folhas de repolho. Dê uma leve fervura nas folhas , retire os 

talos, separando as folhas em duas partes . Recheie do mesmo modo dos enrolados 

de parreira, mas sem dobrar as pontas (ou beiradas). À parte, forre uma panela 

com algumas folhas de repolho, cubra-as com tomate e as fatias de músculo. 

Arrume os enrolados e espalhe as cabeças de alho inteiras entre os enrolados. 

Tempere com sal, pimenta síria e hortelã. Acrescente o caldo de músculo, ponha 

um prato por cima, tampe e leve para cozinhar em fogo brando. Antes de 

completar o cozimento, junte um pouco de sumo de limão. Sirva quente. 
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ABOBRINHA RECHEADA EM 
MOLHO GROSSO 

8 a 12 abobrinhas pequenas e retas, 2 tomates cortados em rodelas, 8 tomates 

cortados ao meio, I colher (sobremesa) de manteiga, Y2 quilo de músculo cozido 

e cortado em fatias, I concha de caldo de músculo, I colher de massa de tomate 

dissolvida em água quente, I dente de alho socado, hortelã seca (pouco), I 

xícara (chá) de arroz posto de molho em água quente. Corte as tampas das 

abobrinhas e salgue as partes finas. Com o furador especial, tire o máximo de 

miolo, com muito cuidado. Deixe as abobrinhas durante meia hora em água 

com sal, alho e hortelã. Enquanto isso, prepare o recheio, que é o mesmo das 

folhas de parreira. Retire as abobrinhas da água, recheie sem apertar, deixando 

de folga uns 2 em para o arroz crescer. À parte, forre uma panela com o músculo 

e algumas rodelas de tomate. Arrume por cima as abobrinhas e cubra-as com os 

tomates cortados ao meio e o caldo do músculo. Tempere com sal, pimenta síria 

e ponha um prato por cima de tudo. Tampe e deixe cozinhar em fogo brando, 

até que reste só um pouco de molho. Acrescente a massa de tomate e deixe 

cozinhar por alguns minutos . Sirva as abobrinhas arrumadas numa travessa com 

muito cuidado e cobertas com um pouco do próprio molho. 

MOLHO DE GERGELIM OU MOLHO SÍRIO 
2 colheres (sopa) de gergelim, sal, alho socado, caldo de limão (ou de laranja) . 

Misture o gergelim, o sal e o alho. Acrescente água fria filtrada, até que fique 

esbranquiçado. A seguir, junte o caldo de limão e mexa novamente. Se ficar 

muito grosso, acrescente mais água e limão, até que fique mais ralo. 

BERINGELA COM MOLHO DE GERGELIM 
2 beringelas grandes, I dente de alho socado, molho de gergelim à gosto. Asse 

as beringelas na grelha até que fiquem bem moles . A seguir, descasque-as e 

amasse-as. Misture o dente de alho ao molho de gergelim. Finalmente acrescente

o às beringelas . Arrume numa travessa, regue com azeite e enfeite com 

pinhãozinho frito. Sirva frio, com pão sírio e carne no espeto. 

GRÃO DE BICO COM MOLHO DE GERGELIM 
2 xícaras de grão de bico (deixe-o de molho, de véspera), molho de gergelim à 

gosto. Tire as cascas dos grãos de bico com rolo de abrir massa e leve-os a 

cozinhar. Quando estiverem bem cozidos, escorra-os numa peneira e deixe o 

caldo de lado. A seguir, soque (ou passe no liqüidificador) os grãos de bico, 

reservando alguns para enfeite. Acrescente o molho de gergelim e o caldo de 
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grão de bico. Arrume numa travessa, regue com azeite e enfeite com alguns 
grãos de bico e pinhõezinhos fritos (ou hortelã). Sirva frio, com pão sírio e cafta 
no espeto. 

COUVE-FLOR COM MOLHO DE GERGELIM 
I couve-flor de tamanho médio, molho de gergelim à gosto. Cozinhe a couve
flor em água e sal. A seguir, corte os buquês e frite-os em azeite bem quente. 
Finalmente, arrume numa travessa e cubra com molho de gergelim. 

SANDUÍCHES DE ZÁ TAR 
Misture um pouco de zátar com azeite e limão. Passe a mistura numa fatia de 
pão para sanduíche. Cubra-as com hortelã fresca, azeitona e outra fatia de pão. 

TABRILE 
4 tomates picados em quadradinhos , I xícara de trigo fino escolhido e lavado, I 
cebola pequena picada bem fina, I maço grande de salsa picada, 2 cebolinhas 
verdes picadas, I macinho de hortelã picado, miolo de 2 alfaces picados, I 
pepino picado, se for de gosto, sumo de limão, sal, azeite e pimenta doce. Deixe 
o trigo de molho por 15 minutos, retire da água e esprema bem. Misture a cebola, 
a cebolinha, a salsa, a hortelã, a alface, o pepino e o tomate. Prepare à parte, o 
tempero com limão, sal e azeite. Sirva numa travessa rasa, acompanhada de 3 

alfaces, romans inteiras. O tabrile pode ser servido com carne ou cafta no espeto. 

BOLINHAS DE COALHADA 
llitro de coalhada fresca, sal e azeite. Coe a coalhada em um saquinho de pano 
fino e deixe-a secando durante 14 horas , aproximadamente. Se a coalhada ainda 
estiver mole, deixe-a em cima de um pano, coberta com outro pano, secando 
mais um pouquinho. Então, junte o sal e faça pequenas bolinhas com a coalhada. 
Ponha as bolinhas numa vasilha e cubra-as com azeite. 
NOTAS: 1- quando a coalhada ainda está mole, pode ser servida numa travessa 
enfeitada com hortelã fresca, acompanhada de pão sírio. 2- outra forma de servir, 
espalhe a coalhada sobre o pão sírio fino (marcua), regue com um pouco de 
azeite e leve ao forno ou à chapa, por alguns minutos. 

REFRESCO DE AMORAS 
I copo de suco de amoras, 2 copos de açúcar. Misture o açúcar com o suco de 
amoras. Leve ao fogo brando até atingir o ponto de calda. Retire do fogo e deixe 
esfriar. Conserve em garrafas fechadas. 

CAFÉ SÍRIO 
I Y2 colher de pó de café, 2 copos de água. Leve a água ao fogo, numa panela de 
bico, junte o pó de café sem mexer. Quando a água ferver, retire a panela do 
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fogo e espere um pouco. Torne a levar a panela ao fogo , espere ferver e retire-a 
novamente. Repita a operação duas ou três vezes. Então, pingue algumas gotas 
de água fria e deixe descansar por 2 minutos, para o pó assentar no fundo da 
panela. Sirva bem quente, cuidado ao despejar o café da panela, para não agitar 
o pó. 

ARROZ COM CASTANHAS 
Faça um arroz na manteiga, refogue bem, coloque 2 ou 3 cubinhos de caldo 
Knorr. Não coloque sal. Separado, faça um picadinho com manteiga, cebola 
branca e pimenta síria. Refogue 4 peitos de frango com sal, pimenta vermelha e 
cebola branca. Deixe até fritar os peitos. Depois, desosse-os, deixando os pedaços 
grandes. Por último, frite as castanhas na manteiga. Armação na travessa: 
esparrame o arroz na travessa, e depois a carne moída. Faça várias camadas. 
Depois coloque os pedaços de frango , cobrindo toda a travessa. Por último, as 
castanhas já fritas na manteiga. 

PÃO ÁRABE 
1 litro de leite morno, I xícara (chá) de óleo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher 
(sobremesa) de sal, 1 colher (sopa) de fermento fleishmann, farinha ao ponto de 
massa mole e vai-se sovando até desgrudar da bacia. Forno quente até corar, 
depois diminuir. 

ROSCAS DE GERGELIM 
I kg de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 3 colheres (chá) de amoníaco, 1 
xícara de manteiga, canela, noz-moscada, erva-doce, mishi ou mahlabi, até dar 
o ponto. Enrolar e passar no ovo batido e no gergelim. 

RAVIOLIS 
500g de farinha de trigo, 5 ovos, sal à gosto. Abra a massa e faça pasteizinhos 
com recheio de frango. Cozinhe na água com sal. Depois, cubra com molho de 
macarronada. 

ESFIRRA 
1 litro de leite morno, I xícara de óleo, 2 colheres de açúcar, I colher (sopa) de 
fermento fleishmann, farinha que dê o ponto de massa consistente. 

RECHEIO 
I kg de carne moída, 2 maços de cebolinha, 2 maços de salsinha, 4 limões, I 

xícara (café) de vinagre, sal à gosto, 250g de manteiga derretida, 4 cebolas 
brancas picadinhas, pimenta síria e pimenta vermelha ardida. 
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SUPREMO DE FRANGO 
Corte o frango em pedaços, se possível , desosse e tire a pele. Passe no ovo e 

farinha de rosca para fritar. Creme: com um pouco de caldo Knorr, faça um 

creme com 2 ovos, 3 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de manteiga. Depois 

de engrossar, coloque I lata de ervilha, 4 cenouras cozidas e picadas. No pirex, 

coloque um pouco de creme, e o frango já frito. Cubra com o resto de creme. 

Coloque em cima queijo ralado e um pouco de manteiga. 

SEÇÃO DE DOCES - DOCES CALDAS 
Esta calda é usada em quase todos os doces sírios . Assim, daremos a receita da 

calda: 4 xícaras (chá) de açúcar, Y2 litro de água, gotas de limão, I colher (café) 

de água de flor de laranjeira. Coloque o açúcar na água e leve ao fogo brando 

para engrossar. Quando a calda estiver em ponto de fio , junte algumas gotas de 

limão e retire do fogo . Depois , quando a calda estiver fria, acrescente a água de 

flor de laranjeira. Recheio: a exemplo da calda, este recheio pode ser usado em 

todos os doces sírios. Pode ser preparado à base de nozes e amêndoas ou apenas 

amêndoas, I prato fundo cheio de amêndoas descascadas e moídas na máquina 

com peça grossa ou, nozes e amêndoas também moídas, 15 a 18 colheres (sopa) 

de açúcar, I colher (sopa) de água de flor de laranjeira. Misturar bem as amêndoas 

(ou nozes e amêndoas) com o açúcar. Na hora de usar, acrescentar a água de flor 

de laranjeira, misture mais um pouco. 

ENROLADO DE TÂMARA 
I kg de farinha de trigo peneirada, 2 xícaras (chá) de erva doce moída, I colher 

(café) de málabe moído e 2 colheres de fermento inglês. Misture a farinha de 

trigo com a manteiga. Acrescente a erva doce, o málabe e o fermento (a massa 

fica meio dura) . Deixe a massa descansar durante I O minutos. Abra a massa na 

espessura de I Y2 em, espalhe o recheio por cima e enrole, completando duas 

voltas. Enfeite com cortes enviezados. Corte em pedaços iguais de 3 em e leve 

ao fomo brando numa assadeira untada com manteiga. Antes de servir, pulverize 

com açúcar. 

Recheio: 700g de tâmaras sem caroços, moídas na máquina (peça fina), 1 

colher (café) de azeite, 2 colheres (sopa) de açúcar, Y2 xícara (chá) de leite. 

Misture as tâmaras com o leite, o azeite e o açúcar. Leve ao forno brando e 

mexa até ligar. 

MAMUL 
I kg de semolina, 2 xícaras (chá) de manteiga derretida, I colher (chá) de málabe 

socado com leite . Amasse a semolina,juntando a manteiga aos poucos. Deixe 
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descansar por 12 horas. Então acrescente o málabe e o leite, amassando sempre, 

até atingir o ponto. Forme pequenas bolas, abra, recheie e feche com cuidado. 

Enfeite com uma pinça especial (desenho em zig-zag). Leve ao forno brando 

para não amarelar, numa assadeira seca. Sirva o mamul pulverizado com açúcar. 

Recheio: 350g de amêndoas e nozes moídas, açúcar à vontade, 1 colher (chá) de 

água de flor de larajeira. Misture as amêndoas e nozes com açúcar e perfume 

com a água de flor de laranjeira. No lugar das nozes e amêndoas, poderão ser 

utilizadas tâmaras ou pistache doce. 

BLACENA 
Doce de massa folhada em losango. 1- O recheio de nozes e amêndoas e a calda 

são os mesmos das receitas anteriores . 2- A receita da massa folhada também. 

Unte uma assadeira com manteiga. Corte as folhas da massa na medida da 

assadeira. Depois de colocar na assadeira umas 20 camadas, espalhe o recheio 

por cima e cubra com outras tantas camadas, sempre untando estas últimas com 

manteiga derretida. Capriche nas duas últimas camadas, para que fiquem lisas e 

sem remendos. Corte as camadas em losango e, finalmente, leve a assadeira ao 

forno brando, por 3 horas. Retire os doces quando os losangos estiverem tostados 

por igual. Logo que tirar o doce do forno regue com calda fria. 

DOCE DE SEMOLINA 
'12 quilo de semolina, I '12 xícara (chá) de açúcar, 2 xícaras (chá) de leite frio, I 

xícara (chá) de manteiga, 3/4 xícara (chá) de leite morno, I colher (chá) de pó 

royal , molho de gergelim, amêndoas descascadas. Misture e amasse a semolina, 

o açúcar, a manteiga e o leite frio. Deixe esta massa descansando até o dia 

seguinte. Na manhã seguinte, misture o pó royal ao leite morno e junte a massa 

do dia anterior. À parte, unte uma forma rasa com bastante molho de gergelim. 

Coloque na forma pouco menos da metade da massa, estenda-a e alise-a com a 

mão molhada. Espalhe o recheio e cubra com a outra camada da massa, alisando

a e apertando as beiradas. Leve ao forno brando. Antes que fique totalmente 

assada, retire a forma do forno e corte a massa em quadrados de 3 em, enfeitando 

com amêndoas descascadas. Leve ao forno para terminar de assar. Quando estiver 

completamente assada, retire-a novamente do forno e cubra o doce com uma 

parte da calda fria . Sirva acompanhada de uma tigela de calda. Recheio: 1 prato 

fundo de nozes moídas na máquina com peça de dentes, I colher (sobremesa) de 

essência de flor de laranjeira , açúcar à vontade. Depois de moer as nozes, 

acrescentar o açúcar e a essência de flor de laranjeira. Leve ao fogo ligeiramente, 

só para ligar. 

NOTA: 1- Para retirar o doce da forma, cubra-o com uma travessa grande e vire 

a forma. Depois, torne a virar o doce para a travessa definitiva, onde será servido. 
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2- O recheio poderá também ser preparado com amêndoas, e ao invés de 
espalhá-las sobre a massa, misture-as com ela. 

MASSA FOLHADA PARA DOCES SÍRIOS 
I kg de farinha de trigo peneirada, I xícara (chá) de maisena ou araruta, I ovo, 
I pitada de sal, I colher (café) de açúcar, I colher (sopa) de azeite ou água. 

Misture esses ingredientes e amasse tudo muito bem. Sove a massa até que 
fique macia e forme grandes bolhas de ar. Observe que esta massa não deve 
ficar consistente. A seguir, divida a massa em 5 ou 6 porções, polvilhe com 

araruta , coloque-as num tabuleiro, cubra-as com um pano úmido e deixe 

descansando por 5 ou 6 horas. Forre a mesa com uma toalha, ponha uma porção 

de cada vez sobre a toalha e, com o auxílio de outra pessoa, estique a massa com 
a palma da mão. Deixe descansar por uns instantes e torne a esticar até que a 

massa cubra toda a mesa e fique fina como um papel de seda. Com uma tesoura, 

recorte as beiradas, torne a amassá-las e abra-as novamente para aproveitá-las 
também. Deixe secar. 

NOTAS: 1- Para poucas pessoas, faça metade dessa quantia . 

2- Se tiver disponibilidade, use várias mesas para estender as porções da massa 
ao mesmo tempo . 

COALHADA DA HELENA 
Ferva I litro de leite, quando estiver morno, dissolver I colher de coalhada e 

mexa bem. Cubra a tigela com tampa e um guardanapo, para abafar bem. Deixe 

aí, sem tocar, até coalhar. Coloque então no congelador por 15 minutos e depois 
na parte de baixo da geladeira. É uma delícia . 

Receitas fornecidas por: 

Ieda N. Andraus 

Laudy Moraes 

Helena I. Dibo 

Nagila Andraus 
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Festa das Nações- Aspectos da Noite Italiana 



CARNE DE PORCO À CHINESA 
Ingredientes: 1/2 quilo de lombo de porco, I ovo, Yz xícara de farinha de trigo, Yz 
colher (chá) de sal, 4 colheres (sopa) de água, óleo, 1/4 de xícara de açúcar, Yz 
xícara de vinagre, I xícara de água, I colher (sopa) de melado ou Karo (rótulo 

dourado) , 2 colheres (sopa) de maisena, I xícara de pedaços de abacaxi em 

calda, I pimentão. Modo de fazer: Corte a carne de porco em tiras uniformes. 

No liqüidificador, coloque o ovo, a farinha, o sal e a água, tampe e bata tudo 

durante 5 segundos para misturar bem os ingredientes. Despeje a mistura sobre 

as fatias de carne de porco, virando-as para que fiquem bem cobertas. Frite a 

carne, alguns pedaços de cada vez, até que dourem de todos os lados . Escorra 

sobre papel absorvente. No copo do liqüidificador coloque o vinagre, o açúcar, 

o melado e a maisena. Tampe e bata durante 5 segundos até que fique liso, 

coloque numa panela e cozinhe lentamente, mexendo até que engrosse. 

Acrescente o abacaxi, o pimentão e o tomate . Cozinhe lentamente por mais 5 

minutos. Despeje sobre a carne de porco (que deve estar quente). Dá para 6 

porções. 

COZINHA ITALIANA 

MASSA CASEIRA PARA MACARRÃO 
kg de farinha de trigo, 6 ovos, sal. Misture, passe a massa aos poucos pela 

máquina de macarrão, por várias vezes, sempre polvilhando com farinha, para 

não grudar. Depois de ficar bem lisa, corte na largura que desejar, na própria 

máquina. Deixe o macaiTão secar, esparramado na mesa e polvilhando farinha. 

Mexa de vez em quando com cuidado. Cozinhe em água com um tablete Knorr. 

Pode variar a massa, juntando Yz maço de espinafre abafado, espremido e bem 

batidinha, à farinha de trigo. 

DICAS: para cada Yz quilo de massa, usar 4 litros de água e I tablete Knorr. Só 

colocar o macarrão depois que começar a ferver a água. 

ESPAGUETE COM PIMENTÃO E LINGÜIÇA 
500g de lingüiça calabresa em rodelas, 2 cebolas, I lata de puro-purê, Yz quilo 

de tomates sem peles e sem sementes, 2 pimentões, 3 folhas de louro, sal, 

pimenta, azeitonas, cheiro-verde, azeite, I xícara de vinho branco seco, orégano, 

2 dentes de alho. Frite a lingüiça, junte a cebola e o alho, frite mais, acrescente 

os outros ingredientes, deixando por último os pimentões, azeitonas e o vinho. 

Cozinhe o macarrão, escorra bem, coloque na travessa, regue o molho por cima, 

polvilhe queijo ralado e sirva logo. 

RECHEIO PARA CAPELETE OU CANELONE 
Moer por 3 vezes, 200g de carne de porco, 200g de carne de vaca, um bom 
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pedaço de lingüiça, 200g de toucinho. Tempere com sal , pimenta, noz-moscada 

e cebola. Deixe no fogo até refogar bem. Retire do fogo, deixe esfriar e use para 

capelete ou canelone. 

"Se você está triste porque perdeu seu amor, 
Lembre-se daquele que não teve um amor para perder." 

"Senhor, dá-me esperança para vencer minhas ilusões todas ... " 

FETTUCCINE AL TRIPLO BURRO 
Leve 4litros de água para ferver com azeite e quando entrar em ebulição, coloque 

o fettuccine, separando os fios com um garfo e não mexendo mais. Quando 

estiver "ai dente" (ligeiramente duro), retire do fogo e escorra. Junte creme de 

leite, sal, pimenta, noz-moscada, orégano e manteiga derretida numa panela em 

banho-maria, misture o fettuccine e sirva logo. 

NHOQUE DE SEMOLINA 
Dissolva Knorr de carne em Y2 litro de água fervente . Junte I copo duplo de 

leite e quando ferver, despeje I xícara de semolina aos poucos, mexendo bem 

em fogo fraco até desprender da panela. Retire do fogo, junte I colher de 

manteiga, 2 gemas e 5 colheres de queijo ralado e mexa. Junte o tempero caseiro. 

Espalhe a massa sobre a pedra untada, corte em rodelas. Coloque-as em assadeira 

untada. Sobre cada rodela, coloque um pedacinho de queijo e presunto gordo e 

polvilhe farinha de rosca. Forno quente por mais ou menos 15 minutos. Faça 

um molho à parte e use à gosto. 

LASANHA GRATINADA 
Cozinhe a lasanha como de costume. Coloque no pirex uma camada de lasanha, 

regue com manteiga misturada em sálvia e orégano, por cima, uma camada de 

mussarela, presunto, e vá repetindo as camadas, sendo a última camada de creme, 

feito com I xícara de leite, 2 colheres de farinha, I colher de manteiga, temperos, 

que se leva ao fogo até engrossar e depois junta-se I lata de creme de leite. Leve 

o pirex ao forno até corar. 

MOLHO AL SUGO 
Refogue cebola e alho no azeite até dourar. Junte I kg de tomate, louro, orégano 

e cheiro-verde. Depois dos tomates desmanchados, junte puro-purê, tempero, I 

pitada de açúcar, sal e cozinhe mais um pouco. Sirva logo. 
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"0 GRANDE HOMEM é aquele que: 
Mantém o seu modo de pensar independentemente da opinião pública, 
É tranqüilo, calmo, paciente, não grita, nem se desespera, 
Pensa com clareza, fala com inteligência, vive com simplicidade." 

MASSA PARA PIZZA 
Desmanche 2 tabletes de fermento de pão em 1/4 de xícara (café) de água morna 
e misture 1 colher de açúcar, Y2 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de óleo e Y2 
colherinha de sal. Amasse bem e vá juntando mais 2 xícaras de farinha. Faça 
uma bola, coloque em vasilha enfarinhada, coberta, para crescer. Depois que a 
massa tiver dobrado de volume, abra com um rolo aos poucos , sempre 
polvilhando farinha para não grudar, e coloque nas assadeiras untadas de óleo. 
Leve ao forno quente por I O minutos e depois é que se põe a cobertura, para 
voltar ao forno e servir logo. 

PIZZA DE ALICHE 
Faça um molho cosistente de Y2 quilo de tomates sem peles e sem sementes, 
cebolas em rodelas, azeite de oliva, sal e pimenta. Depois de bem cozido e 
denso, espalhe sobre a massa que foi ligeiramente assada. Sobre o molho, 
disponha os filés de anchova (aliche), enfeite com azeitonas, orégano e leve ao 
forno quente por 30 minutos mais ou menos. 

PIZZA NAPOLITANA 
Misture tomates, alho, manjericão, sal, orégano, pimenta e azeite de oliva. 
Espalhe sobre a massa que já foi ligeiramente assada, cubra com mussarela, 
regue com mais azeite e asse por 20 minutos mais ou menos . 

PIZZA CALABRESA 
Frite a lingüiça, junte cebola, alho, acrescente tomates, pimentão, orégano, sal e 
pimenta. Depois de alguns minutos no fogo, coloque esse molho sobre a pizza 
pré-assada, cubra com mais cebolas em rodelas. Polvilhe queijo, regue com 
azeite , leve ao forno por 30 minutos e sirva logo. 

"Senhor, fazei-me fiel e cumpridor do maior dos mandamentos: amar a 
Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo sofredor." 

BRODO DE CARNE 
Leve ao fogo durante 3 horas: 4 litros de água, I Y2 quilo de carne com osso, 2 
alhos-porós, 2 cenouras, 3 aipos, 2 tomates , I pimentão, I nabo , 2 cebolas 
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cortadas, I dente de alho amassado, I maço de cheiro-verde, 3 folhas de louro, 

sal e pimenta. Depois de 3 horas cozinhando, coe o caldo, e nele cozinhe a 

massa desejada. Sirva com queijo ralado ou aos pedacinhos. Os legumes e as 

carnes, aproveite para outro prato. 

PESTO DE MACARRÃO 

Pegue 2 ou 3 maços de salsa, 50 folhas de basilico, 4 ou 5 cebolas, 2 dentes de 

alho, queijo ralado à vontade. Passa-se tudo na máquina de moer, pondo a salsa 

e o queijo, o basilico e a cebola, deixando ficar uma massa consistente. Depois, 

coloca-se a manteiga e rega-se por cima com óleo. Sal à gosto. 

ESPAGUETES COM POLPETAS (Zaida) 

500g de carne moída, sal, pimenta do reino, 1 cebola ralada, V2 maço de cheiro

verde picado, I tablete de caldo de carne, I pão amanhecido, 1 xícara (chá) de 

leite morno, V2 xícara de farinha de rosca, 400g de espaguete, I colher de óleo. 

Polpeta: tempere a carne com pimenta e sal, cebola, cheiro-verde e o tablete de 

carne. Pique o pão e deixe-o de molho no leite morno, esprema bem e misture 

na carne, junte a metade da farinha de rosca, amasse bem e faça polpetas, 

enrolando-as em bolinhas. Passe o resto da farinha e frite em fogo brando para 

que fique bem cozida por dentro . Depois de pronta, coloca-se no molho de 

tomate. 

Senhor: Transformai-me num verdadeiro anjo da caridade, paciência e 

pureza. Fazei com que a "candura que se irradia de minhas vestes 

profissionais, evoque aos olhos cansados dos enfermos e necessitados, visões 

angélicas ... " 

MASSA PARA TORTA DE GALINHA (Zaida) 

2 xícaras de farinha de trigo, I colher de pó royal , V2 colher (chá) de sal, 1 ovo, 

I colher de manteiga, I colher de gordura, leite suficiente. Para o recheio: cozinhe 

1 galinha com temperos na água, depois de cozida, desfie e refogue com todos 

os temperos, coloque ervilha fresca, palmitos, azeitonas, e se quiser, ovos cozidos. 

Depois, coloque 2 ou 3 colheres de maisena em I xícara de leite e dissolva no 

refogado até que fique despregado da panela. Coloque em uma assadeira focra_da 

com a massa e cubra com a outra metade. Passe ovos com manteiga por cima e 

asse em forno quente. 
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"VALOR DE UM SORRISO" 
- Não custa nada e rende muito. 
- Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o dá. 
- Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre. 
- Ninguém é tão rico que dele não precise. 
- Ninguém é tão pobre que não o possa dar à todos. 
-Leva a felicidade à todos e à toda parte. 
-É símbolo da amizade, da boa vontade. É alento para os desanimados; repouso 
para os cansados; raio de sol para os tristes; ressurreição para os desesperados. 
- Não se compra e nem se empresta. 
- Nenhuma moeda do mundo pode pagar o seu valor. 
- Não há ninguém que precise tanto de um sorriso, como aquele que não sabe 
mais sorrir. 

"Ter amigos é maravilhoso; ser amigo de alguém é ainda melhor ... é como 
acordar e sentir o sol à brilhar ... um amigo é alguém com quem se está 
bem ... " 

RECHEIO PARA CANELONE 
Doure 2 cebolas em óleo e I colher de manteiga. Acrescente a carne moída, 
refogue bem, junte 3 colheres de puro-purê, alho, I tablete de caldo de carne, I 
cálice de vinho branco, louro, manjerona, alecrim, pimenta e sal. Depois de 
bem refogado, junte cheiro-verde, um pouco de miolo de pão e queijo ralado. 
Recheie os canelones e cubra com um molho de tomates. 

MOLHO À NAPOLITANA 
Aqueça 2 colheres de óleo, junte I cebola ralada, 2 dentes de alho socados, 6 
tomates sem pele e sem sementes e I colherinha de açúcar. Depois de bem 
refogado, dissolva 2 tabletes de caldo de carne em Y2 litro de água, I folha de 
louro, tomilho, pimenta e deixe cozinhando. Junte cheiro-verde e aplique. 

MOLHO DE TOMATE COM CARNE 
Tempere a carne de véspera com temperos e vinho. No dia seguinte, frite-a 
bem, junte os temperos e tomates , deixe dar consistência e sirva à vontade. 
Pode variar, trocando a carne por galinha, acrescentando pimentão, etc. 

MASSA RÁPIDA PARA PIZZA 
Peneire I Y2 xícara de farinha de trigo, coloque I colherinha de sal, 2 colherinhas 
de pó royal , 4 colheres de gordura. I ovo, e vá misturando para formar a massa. 
Junte aos poucos Y2 xícara de leite (massa mole que não grude nas mãos). Deixe 
descansar por 30 min. Abra a massa na assadeira untada de azeite e leve ao 
forno com recheio à gosto. 
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"Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre 
faminto, sem um pedaço de pão." 

COZINHA JAPONESA 

UDON 
Massa para macarrão: I kg de farinha de trigo, I ou 2 ovos inteiros, I colher 
(sopa) rasa de sal. Modo de fazer: misturar todos os ingredientes e amassar com 
água. Não deixe a massa mole. Descansar mais ou menos 2 horas . Abrir a massa 
com rolo ou máquina. Cozinhar o macarrão no ponto mais duro do que mole. 
Passar na água e escorrer bem. Caldo: carne de porco com osso, frango com 
osso. Ferver bastante tempo e coar. Temperar com shoyu, aji-no-moto e sal, 
ingredientes colocados por cima do macarrão, fatias de pernil de porco ou de 
vaca assada, fatias de camaboco, fatias de omelete de ovo, cebolinha picada. 
Modo de servir: numa tigela, colocar uma porção de macarrão. Por cima, fatias 
de carne, camaboco, ovo e cebolinhas. Por último, regar com bastante caldo e 
está pronto. 
OBS: Camaboco (queijo de filé de peixe). Omelete de ovo: 2 ovos, I pitada de 
sal, I colher de açúcar, aji-no-moto e sake, I colher (chá) de pinga japonesa. 
Bater e fritar em 2 vezes, na espessura de I em e enrolar como rocambole. 

"Não fortalecerás a dignidade e o ânimo se subtraíres ao homem a iniciativa 
e a liberdade. Não poderás ajudar aos homens de maneira permanente se 
fizerem por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios" ... 

"Não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança. Não fortalecerás 
os fracos por enfraqueceres os fortes. Não ajudarás o assalariado se 
arruinares aquele que o paga" ... 

" Se um dos seus sonhos foi desfeito, lembre-se daquele que vive num 
pesadelo constante" ... 

"Lembre-se de agradecer à Deus! Porque existem muitos que dariam tudo 
para ficar no seu lugar" ... 
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YAKISSOBA 
Mais ou menos 7 a 8 pessoas. Massa para macarrão: I kg de farinha de trigo, I 

ou 2 ovos inteiros, I colher (sopa) rasa de sal. Modo de fazer: misturar todos os 

ingredientes e amassar com água. Não deixe a massa mole. Descansar mais ou 

menos 2 horas. Abrir a massa na máquina ou no rolo. Cozinhar o macarrão e 

tirar um pouco antes do ponto de macarronada. Passar umas 3 vezes na água, 

escorrer bem e jogar um pouco de óleo por cima para não grudar. Frigir na 

panela ou na chapa o macarrão pouco antes de servir. Ingredientes para o caldo: 

carne de vaca com osso (qualquer parte), frango com osso, carne de porco com 

osso. Coloque água para ferver os ingredientes. Deixe no fogo. Junte 2 ou 3 

cenouras, chuchus, cebola, etc. Depois de cozinhar bastante, coe o caldo. Essa 

carne não usa mais, foi só para tirar o suco. Engrossar o caldo com maisena e 

temperar com gengibre ralado, aji-no-moto, shoyu e sal. Para colocar em cima 

do macarrão: carne de porco, frango ou camarão. Cortar em fatias finas e temperar 

com shoyu, aji-no-moto, gengibre ralado, ovo e maisena. Misturar e levar à 

geladeira por Y2 hora. Depois de fritar com bastante óleo quente, juntar ao caldo 

acima. Legumes: brócolis, cenoura, salsinha, acelga, vagem, broto de bambu, 

ervilha, etc. Cortar em fatias finas. Fritar em óleo não muito quente uma verdura 

de cada vez e juntar ao caldo. An·anjo no prato: arrume em um prato o macarrão, 

e regue com o molho. as carnes e legumes por cima. 

MEDITAÇÃO 

Jesus disse: - quando te julgares incompreendido dos que te circundam e 
vires que em torno há diferença, acerca-te de mim: "Eu sou a luz, sob cujos 
raios se aclaram a pureza de tuas intenções a nobreza de seus sentimentos." 

"Senhor! Faze de mim um instrumento de tua PAZ!" 
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RECEITAS DA COLÔNIA PORTUGUESA 

SALGADOS 

PUDIM DE BACALHAU (Maria Cardoso) 
2 xícaras (chá) de leite, 250g de bacalhau cozido e moído, 150g de margarina, 
l OOg de farinha de trigo, I xícara (chá) de miolo de pão, 6 ovos, 2 colheres 
(sopa) de passas sem sementes, sal, pimenta do reino, molho de tomate e queijo 
parmesão ralado. 
1- Prepare um molho branco com a margarina, o leite e a farinha de trigo. 
2- Embeba o miolo de pão em leite, esprema-o e passe na peneira. 
3- Junte ao molho branco o pão e o bacalhau moído. 
4- Acrescente as claras em neve e as gemas. 
5- Junte as passas, misture e despeje numa forma untada com margarina e 
polvilhada com farinha de rosca. 
6- Leve ao forno para assar em banho-maria. 
7- Depois de assado, desenforme o pudim e cubra com molho de tomates e 
queijo ralado. 

OBS: pode-se usar a mesma receita. substituindo bacalhau por camarão. 

BACALHOADA (Maria Cardoso) 
V2 quilo de filé de bacalhau, 6 batatas, 2 pimentões, 2 cenouras, V2 maço de 
couve, 4 ou 5 cebolinhas, 2 tomates, I cebola batidinha, louro, salsa, cebolinha, 
alho socado, 3 ovos cozidos, óleo. 
1- Deixe o bacalhau de molho na água fria, de 8 a 12 horas. Depois, tire todas as 

peles e espinhas. 
2- Refogue no óleo e cebola picada, tomates sem sementes, alho socado, louro, 
salsa e cebolinha. 
3- Corte o bacalhau em postas, ponha nesse refogado e deixe dourar. 
4- Acrescente então as batatas, pimentões, cenouras e água suficiente para 
cozinhar. 
5- Quando estiver quase cozido, junte as folhas de couve e deixe acabar de 
cozinhar. 
6- Arrume numa travessa, polvilhe com óleo e enfeite com ovos cozidos partidos 
em quatro e azeitonas. 

"Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações 
de bondade e amor, para que nós sejamos atingidos por pensamentos 
idênticos." 
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BACALHAU COM ARROZ (Maria Cardoso) 
3 xícaras (chá) de arroz, preparado de maneira habitual, 250g de filé de bacalhau, 

ovos cozidos, l lata de ervilhas, 2 colheres (sopa) de pa1mesão ralado, azeitonas 

sem caroços, cebola batidinha, alho socado, tomates e óleo. 
1- Refogue o bacalhau no óleo, com todos os temperos. 

2- Quando estiver cozido, parta o bacalhau em lascas grandes e junte as ervilhas. 

3- Misture o ensopado de bacalhau e ervi lhas com o arroz habitual. Não deixe 

secar muito. 
4- Arrume numa travessa, polvilhe com queijo ralado e enfeite com fatias de 

ovo cozido. 

BOLINHO DE BACALHAU 
2 xícaras (chá) de bacalhau cozido e moído (pode ser sobras), I xícara (chá) de 

purê de batatas, 2 ovos, Y2 colher (sopa) de manteiga e óleo. 

1- Junte o bacalhau, o purê de batatas quente e a manteiga. 

2- Bata as claras em neve e junte às gemas. 
3- Prove o sal e ponha um pouco, se preciso. 

4- Frite, às colheradas, no óleo bem quente . 

OBS : Se a massa ficar mole, pode acrescentar um pouco de farinha. 

"Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os 
lados bons e belos da existência." 

SALADA DE BACALHAU (Maria Cardoso) 

250g de bacalhau, 6 batatas, Y2 maço de brócolis, 2 ovos cozidos, 3 tomates, 

pimenta do reino, sal, óleo e vinagre. 

1- Deixe o bacalhau de molho de véspera. Tire as peles e a espinha. Cozinhe na 

água. 

2- Descasque as batatas e cozinhe na água com sal. 

3- Limpe os brócolis e cozinhe na água com sal. 
4- Corte as batatas cozidas em rodelas. Parta o bacalhau em lascas grandes. 

5- Junte brócolis, batatas e bacalhau, tempere com pimenta, óleo e vinagre, 

como salada comum. 
6- Arrume numa travessa e enfeite com fatias de tomate e ovos cozidos. 

BACALHAU DA LÚCIA DA COLÔNIA 
Bacalhau de molho de véspera. No dia, aferventar e jogar a água. Depois fritar 

a cebola e tomate na manteiga. Juntar o bacalhau, leite de côco e creme de leite. 

Na hora de tirar do fogo , colocar azeite de dendê e servir. 
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BACALHAU À GOMES DE SÁ 
Cozinhe o bacalhau e batatas com casca. As batatas são descascadas e cortadas 

em meia-lua fina. Tire do bacalhau, a pele e as espinhas. Coloque uma frigideira 

ao fogo com bastante azeite, cebolas cortadas em rodelas, alho e meia folha de 

louro. Junte o bacalhau e as batatas, cozinhe durante 2 minutos, tempere com 

pimenta e vinho branco, e leve ao forno para corar um pouco. Descasque ovos 

cozidos, corte uma parte em gomos e outra, pique fininho. Coloque o bacalhau 

numa travessa, enfeite com ovos cozidos, salsa e beterrabas picadas finas. 

PESCADA COM MOLHO VERDE 
Depois da pescada cozida, tira-se-lhe a cabeça, pondo a pescada ao meio de 

uma travessa, enfeitando-a com batatas e cenouras. Prepara-se o seguinte molho: 

salsa picada muito fina, tanto até o molho ficar bem verde. Junta-se uma batata 

farinhenta cozida e passada na máquina, 1 ovo cozido, I pitada de sal, pimenta, 

azeite e vinagre. Espalha-se este molho por cima da travessa onde está a pescada 

e sirva. 

SARDINHAS ASSADAS À MODA DE VIEIRA (Arminda) 

Limpe as sardinhas frescas, sem terem ido ao gelo, e salpique de sal, sem tirar 

cabeças nem vísceras. Depois de terem tomado de sal, asse em fogo de carvão 

numa grelha de arame. Geralmente, assam-se no quintal ou varanda para que o 

cheiro enjoativo não chegue à mesa. Leve-as para a mesa e sirva a seguir, 

enquanto estão quentes (no momento de servir, retira-se as vísceras) . Cozinhe 

batatas grandes e corte-as em rodelas grossas. Faça uma salada com cebola em 

rodelas, pimentões assados, rodelas de pepinos e tomates, tempere-a com azeite 

e sal, misturando com batatas e sirva acompanhando a sardinha. Este prato não 

pode ter espera. 

BACALHAU DE FORNO 
\12 quilo de bacalhau, 6 ovos, 4 pimentões, 1/4 de kg de batatas bem miúdas, 

azeitonas, temperos comuns e tomates. Ponha o bacalhau de molho de véspera, 

e no dia seguinte, dê-lhe uma leve fervura, lave bem as batatinhas e enxugue-as, 

sem tirar as cascas. Arrume numa assadeira o bacalhau em postas, ao redor, as 

batatas, em seguida os pimentões picados no sentido do comprimento. Coloque 

sobre isso bastante cebola em rodelas finas , dentes de alho e salsa picada por 

cima. Quase cubra a assadeira com azeite e leve ao forno bem quente. As batatas 

ficarão fritas e deliciosas . Escorra um pouco de azeite e leve à mesa no mesmo 

prato em que foi feito. Enfeite com algumas azeitonas . 
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BACALHAU COM FEIJÃO BRANCO 
lf2 quilo de bacalhau, lf2 quilo de feijão branco, 5 colheres de azeite,2 colheres de 

alho, salsa e pimenta do reino. Frite o bacalhau em pedacinhos. Quando o azeite 

estiver fervendo numa panela, junte as cebolas e o alho passados na máquina, 

refogue tudo em fogo brando. Junte o feijão bem cozido e um pouco esmagado 

com uma escumadeira. Adicione a pimenta, a salsa e deixe ferver um pouco. 

PEIXE À MINHOTA 
I kg de peixe eviscerado ou em postas, 4 cebolas cortadas em rodelas, 6 tomates 

cortados em rodelas, 50g de toucinho, 50g de manteiga, 3 pimentões cortados 

em tiras, I folha de louro, sal e pimenta à gosto. Frita-se o peixe em óleo quente 

como se faz costumeiramente, colocando-o em seguida num pirex. A seguir 

prepare o molho: numa panela, coloca-se as cebolas, os tomates, a manteiga, o 

toucinho, a folha de louro, os pimentões, o sal e a pimenta à gosto. Leva-se a 

seguir, esta mistura ao fogo fraco até que fique bem refogado. Passa-se o molho 

por um coador fino sobre os peixes, levando-se em seguida ao forno com 

temperatura branda até o momento de servir. 

"Seja sua alegria contagiante e viva, a fim de expulsar a 
tristeza de todos os que o cercam." 

LULAS RECHEADAS COM ARROZ DE SETÚBAL 
Prepare I kg de lulas, ficando só os sacos e pica-se todas as miudezas. Faz-se 

um refogadinho com cebola, azeite e pimenta. Depois de bem refogado, coloque 

as miudezas e deixe refogar mais um pouquinho e acrescente água suficiente 

para cozinhar I xícara de arroz. Faça à parte, um molho de tomate: refogue uma 

cebola, I fio de azeite e I co lher de manteiga. Junte I kg de tomates sem peles 

e sementes, quando o refogado já estiver apurado. Com o recheio de arroz, 

enchem-se os sacos de lulas, fecham-se com palito e coloque no tacho do molho 

de tomate. Deixe cozinhar neste molho sempre com o tacho tampado. Sirva 

com purê de batatas ou salada de tomate e alface. 

BOLO DE BACALHAU À MODA DO PORTO 
lf2 quilo de bacalhau, 400g de batatas cozidas, I co lher (sopa) cheia de manteiga, 

2 xícaras de leite, 6 ovos inteiros e I vidro de leite de côco. Cozinha-se o bacalhau, 

tira-se as espinhas e desfia-se. Refoga-se o bacalhau com azeite e todos os 

temperos, junta-se as batatas bem amassadas e deixe esfriar. Coloca-se o leite, a 

manteiga, as gemas e as claras em neve. Unta-se uma forma muito bem e polvilhe 

farinha de rosca, enche-se com bacalhau e leve ao forno para assar. Faça um 

molho branco, cubra o bolo e enfeite com ovos cozidos, azeitonas e salsichas, 
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o molho branco é feito com leite de côco, I colher (sopa) de maisena e sal, faça 

no fogo igual a mingau. 

"Faça diariamente, ao despertar, afirmações positivas de alegria e de vitória, 
procurando construir em torno de si um ambiente de serenidade e de 
harmonia." 

ARROZ DE BACALHAU À MODA COIMBRA 
Coloque ao fogo numa panela, 6 colheres de azeite, I cebola cortada em rodelas, 

2 tomates sem peles nem sementes, I posta de bacalhau cozido cortado às lascas 

e I ramo de salsa. Depois de refogar um pouco, junte 125g de arroz bem lavado 

e escorrido, logo que o arroz tenha absorvido todo o azeite, acrescente água 

suficiente para acabar de cozinhar (de preferência a água que se cozinhou o 

bacalhau). Tempere com sal e pimenta e deixe acabar de cozinhar na estufa ou 

na panela embrulhada em papéis, para ficar bem enxuto. 

LINGUADO ASSADO E RECHEADO (Arminda) 

Prepare um bom linguado, de um pouco mais de I kg. Abra completamente 

pelo lado de onde se tirou as vísceras e tire a espinha, sem escangalhar o peixe. 

Faça o recheio com uma posta (250g) de pescada cozida e desfiada. Junte 6 

colheres de nata, 3 gemas de ovos, 3 colheres de pão ralado, tempere com sal e 

pimenta. Encha o peixe com esse recheio, coloque numa travessa de pirex, untada 

com bastante manteiga e coloque 6 colheres de vinho branco. Coloque por cima, 

o linguado com 3 gemas de ovos batidas, polvilhe levemente de pão ralado e 

cubra com manteiga derretida . Leve ao forno para assar. Enfeite as beiradas 

com camarões, ameijoas, beterraba, tudo cozido e esta cortada em forma de 

flor. Sirva acompanhado de salada à gosto. 

LINGUADO IMPERIAL (Arminda) 

Numa travessa, coloque espinafres inteiros, cozidos e passados na manteiga. 

Sobre eles, coloque os filetes de linguado, que devem ter sido fritos na manteiga 

bem quente, depois de passados por farinha. Sobre os filetes de linguado, coloque 

umas rodelas de fundo de alcachofras, salteadas na manteiga. Dos lados, coloque 

as rodelas de batatas cozidas e depois salteadas na manteiga. Antes de servir, 

rega-se com manteiga derretida. 
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"Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os 
lados bons e belos da existência." 

POLVO DE CALDEIRADA COMO É EM FÁTIMA 
Lava-se bem o polvo, bate-se e esfrega-se com sal, até largar toda a viscosidade. 

Corta-se em pedaços e tempera-se de sal e limão. Faz-se um refogado com 
azeite, cebola às rodelas, pimenta, alho e salsa. Quando a cebola estiver dourada, 
coloque no refogado 2 ou 3 tomates sem peles e sem sementes. Depois de refogar 
um pouco coloque o polvo, e em seguida acrescenta-se água, só o suficiente 
para o polvo cozinhar. O polvo não deve ferver muito para não endurecer. 
Coloque fatias de pão tonado, dentro de um prato fundo, e por cima, o polvo e 
o molho, abafa-se com a tampa e serve-se em seguida. 

"Desperte: não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com 
amor sempre renovado, porque isto trará alegria a você mesmo." 

GALINHA DE FRICASSÉ À MODA DE LISBOA 
I galinha de tamanho regular, 50g de manteiga, 50g de banha, I cebola grande, 
2 gemas de ovos, 6 colheres de vinho branco, sal, pimenta, I ramo de salsa, I 
limão, 12 colheres de caldo de carne. Prepare a galinha, corte aos pedaços e 
coloque numa panela para dourar nas gorduras. Quando estiver corada, coloque 
o vinho, o caldo, a salsa, a pimenta, a cebola e o sal. Tampe a panela até cozinhar, 
coe o caldo, junte as gemas previamente batidas, a salsa picada fina e o sumo de 
limão. Cubra a galinha com este molho e sirva rodeada com batatas fritas em 
palitos. 

"Dê à seus filhos seu próprio exemplo de trabalho e honradez." 

PERU RECHEADO COM CASTANHAS (Maria Cardoso) 
Tirar as cascas de 125g de castanhas (deixe-as de molho durante 5 minutos em 
água fervente, para sair facilmente) . Leve-as para cozinhar em leite e um pouco 
de sal durante V2 hora. Cortar em pedacinhos 300g de toucinho e doure-o na 
manteiga. Colocar sal, pimenta e misturar tudo com as castanhas já raladas e 
transformadas em purê. Com toda essa massa, recheie o peru e unta-se todo 
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com manteiga, sal e pimenta, regando com colheres de vinho do Porto ou vinho 
branco. Coloque-o no forno e regue-o de tempo em tempo com o próprio molho. 
Fazer o seguinte molho: Coloque para dourar os miúdos do peru e rodelas de 
cenoura, cebola e um pouco de manteiga. Regar com conhaque. Deixar levantar 
fervura e flambar. Junte I copo de vinho branco, I copo de água, louro, salsa, 
pimenta de molho Béchamel e I OOg de nata fresca. Deixe ferver tudo por um 
instante, antes de incorporar uma porção de molho Béchamel, coe. Serve-se o 
peru rodeado de castanhas bem escorridas e regadas com o caldo que assou o 
próprio peru. O molho é servido em molheira aquecida. Molho Béchamel : 
mistura-se em fogo brando, 30g de margarina e 30g de farinha de trigo, mexendo 
sempre com uma colher de pau durante alguns minutos. Acrescentar V2 litro de 
leite e deixar ferver, mexendo sempre. Junta-se sal e pimenta e mexe-se mais, 
deixando cozinhar lentamente durante V2 hora. No último momento, coloca-se 
salsinha miudinha. Quando esse molho for usado em qualquer outra receita, 
coloca-se menos leite para ficar mais espesso. 

"Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso, e nenhuma voz 
malévola chegará aos seus ouvidos." 

"Seja verdadeiro em todos os pensamentos e ações e 
nada lhe ocorrerá de mal." 

CALDEIRADA DE PEIXE 
É costume utilizar-se de 3 a 4 tipos de peixe tais como: tainha, robalo, mexilhões, 
etc. 
Limpar os peixes e cortá-los em pedaços, reservando os de carne menos firme 
para cozinhar depois, para não se desfazerem . Cortar as cebolas grandes (3 ou 
4) em rodelas finas , raspar o alho, tirar as peles e as sementes dos tomates e 
cortá-los, juntar um pouco de açafrão, e colocar tudo numa panela, com um 

pouco de água, e leve ao fogo por 20 min. Neste tempo, coloque em outra 
panela os mexilhões sem água e leve-os ao fogo. Tirar a água expelida por eles 
(reserve-a) e passe-os por um pano para eliminar a areia. Tirar os mexilhões das 
cascas. Juntar numa panela, as cebolas, os tomates, a água dos mexilhões, uma 
boa porção de azeite, o açafrão, a pimenta, louro, tomilho, salsa, funcho , água e 
sal. Levar ao fogo. Quando a fervura atingir toda a sua força, colocar os peixes 
(menos os de carne macia) e deixar ferver por I O minutos . Acrescentar então, 
os peixes restantes e os mexilhões . Deixar ferver por mais 5 minutos. Servir em 

terrina, em travessa funda, os peixes regados com um pouco de caldo e polvilhado 
com salsa picada. 
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PERDIZES COM COUVE (Maria Cardoso) 

Imergir, durante alguns minutos, 2 ou 3 couves cortadas ao meio, em água 

fervente, para tirar o amargo. Passe-as em água fria, tire os talos e as folhas 

mais duras e esprema-as muito bem, para extrair toda a umidade. Forre o fundo 

de uma panela de barro com tiras de toucinho, coloque sal, pimenta, um ramo 

de cheiro-verde, alguns pedacinhos de manteiga, e coloque sobre isto, as couves 

bem espremidas, e regue-as com um pouco de caldo de água quente, deixe 

cozinhar em fogo brando, durante meia hora. Numa frigideira, coloque para 

dourar, duas perdizes bem limpas e preparadas, em manteiga, colocando ao 

peito, uma fina fatia de toucinho. Depois de coradas. coloque-as na panela para 

cozinharem junto com as couves, molhando tudo de quando em quando com 

mais caldo. Enquanto as perdizes estão cozinhando, faz-se à parte um molho 

com os miúdos da ave, colocando-os para dourar com cebola picada e cenoura, 

um pouco de manteiga, I colher (chá) de farinha de trigo, deixando tomar cor 

durante alguns minutos. Deixe cozinhar lentamente com uma concha de caldo. 

Estando cozida as perdizes, cortam-se e fritam-se rapidamente em manteiga e 

algumas salsichas. Para servir, coloque as couves numa travessa, e sobre e las, 

os pedaços de perdizes , com salsichas. Tire a gordura do líquido que ficou na 

panela e junte-o ao molho feito com os miúdos, que não deve ser muito grosso, 

para ser servido em molheira . 

SOPA PORTUGAL 

Dentro de uma panela, colocar uma farta porção de tomates em peles e sem 

sementes, 2 cebolas, sa l, pimenta e azeite. Depois de apurado, passar por uma 

peneira. Em outra panela, colocar uma boa porção de espinafres ou nabiças, 2 

cebolas, sal e azeite. Depois de apurado, passar por uma peneira. Deixar ficar 

as duas panelas: uma com o caldo de tomate, outra com o de espinafre. À parte, 

fazer um creme, com I co lher (sopa) de farinha, manteiga e um pouco de leite. 

Dividir este creme ao meio e colocar metade na panela dos tomates e a outra na 

panela dos espinafres. Mexer bem e levar a panela ao fogo, não engrossar 

demasiadamente. Quando colocar a sopa no prato, coloque no meio do prato, a 

lâmina ele uma faca ele cozinha, ele maneira a dividir o prato pelo meio. De um 

lado, despeje a sopa vermelha e do outro, a sopa verde. Tire a lâmina, com 

cuidado, para que as sopas não se misturem. No meio do prato, na união das 

duas cores, colocar uma rodela ele ovo cozido, e assim fará uma bandeira 

portuguesa com escudo e tudo. 
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COELHO DELICIOSO 
Limpe um coelho e corte-o em pedaços, pique 2 cebolas e uma porção de salsa. 
Coloque numa panela, camadas de coelho e de cebola com salsa e por cima, 2 
colheres (sopa) de manteiga, I colher (sopa) de banha, I colher de azeite, pimenta 
em grão, I dente de alho, sal, um pouco de vinho tinto e I colher de farinha para 
engrossar o molho. Tape a panela muito bem, leve ao fogo e mexe-se de vez em 
quando para não queimar. A panela conserva-se tapada para o coelho não perder 
o gosto. 

LOMBO DE PORCO ASSADO COM LARANJA (Arminda) 
Lombo de porco com 750g,junta-se 2 dentes de alho amassados com I colherinha 
de sal e pimenta. Depois de bem socado, passe essa mistura por toda a carne. 
Por cima, coloque pedacinhos de margarina. Leve para assar no fomo moderado. 
Numa pequena panela, coloque 2 colheres de açúcar e 3 colheres de vinho branco, 
e leve ao fogo brando até escurecer. Junte então todo o suco do assado e tire do 
fogo, coloque mais um pedaço de manteiga e o sumo de 2 laranjas. A manteiga 
e o sumo só são colocados na hora de servir, para não esfriarem. Sirva em 
travessa comprida, ponha o assado no centro, partido em fatias finas, e às voltas, 
rodelas de laranja sem casca e batatas fritas. Cubra a carne com molho ou sirva
o em molheira . 

CALDO VERDE (Filomena) 
4 litros de água, I kg de batatas, azeite, I O folhas de couve. Cozinhe as batatas 
em água e sal. Passe-as por uma peneira, volte-as ao fogo, e quando ferver, 
coloque a couve cortada em pequenas porções, e tempere com azeite. Deve-se 
cozinhar destapado para ficar verde à hora de servir. 

SOPA COR DE ROSA 
Abóbora, Y2litro de água, 2 litros de aletria (25g), I dente de alho, I cebola, I Y2 
kg de manteiga, I Y2 de ervilhas, \/2 kg de tomates e I OOg de toucinho. Pica-se o 
toucinho, a cebola e o alho, e refoga-se. Misture a abóbora cortada aos pedaços, 
as ervilhas descascadas e os tomates limpos e sem peles nem sementes. Ferva 
em fogo brando durante 20 minutos. Depois, tempere com sal e mexa de vez em 
quando, para não se pregarem. Junte água fervente e, estando tudo cozido, passa
se por um espremedor. À parte, cozinhe a aletria, escorre-se e coloque naquele 
purê com a manteiga (50g). 

SOPA DE FAVAS 
Depois das favas muito bem cozidas, passa-se por um espremedor, fica um purê 
delicioso com o caldo necessário. Por último, junte 2 colheres de manteiga e 
gemas de ovos, muito bem ligadas. Sirva com pão frito ou pontas de aspargos. 
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"Por amor de seus filhos saiba sofrer, se for preciso, 
porque eles são frutos que você mesmo gerou." 

CHANFANA DE CABRITO A BEIRA BAIXA (Arminda) 
I '12 quilo de cabrito novo, sa l, 75g de toucinho defumado ou presunto gordo, I 
ramo de salsa, 2 dentes de alho, 2 cebolas, colorau, cravinho, pimenta à gosto, 2 
folhas de louro, 50g de banha, '12 litro de vinho seco. Modo de fazer: corta-se o 
cabrito aos pedaços, coloca-se numa assadeira de barro, de preferência preta, 
junta-se todos os ingredientes. O toucinho é cortado em tiras fininhas. Leve ao 
fogo e deixe refogar um pouco, cubra a carne com vinho seco. Tampa-se o taxo 
e leva-se ao forno quente cerca de 2 horas para acabar de cozinhar. 

"0 orgulho e o egoísmo arrasam com a pessoa. Se alguém não o 
compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir 

com maior compreensão, com atenções. " 

FAROFA À MODA DO NORTE 
250g de biscoitos Cream-Crakers passados na máquina (2 pacotes), 4 ovos 
cozidos passados na peneira. I xícara de passas e azeitonas, 150g de manteiga, 
2 colheres de azeite, I lata de milho verde, 2 dentes de alho, I pimentão vermelho, 
salsa, cebola, cebolinha picadinha, I xícara de queijo (parmesão) e sal. Doure a 
cebola, o alho. a cebolinha e o pimentão na manteiga. Ponha o milho bem 
escorrido, a farinha de biscoitos, passas, azeitonas, e por último, depois que a 
farofa estiver pronta, coloque o queijo e os ovos passados na peneira. 

ARROZ DE MARISCO À MODA DE SAGRES 
Faça um arroz solto e enforme em forminhas pequenas de buraco. À parte, faça 
uma porção de molho gostoso, junte cararão já cozidos e outro marisco e uma 
pitadinha de pimenta. Encha as cavidades dos pudins de arroz com os mariscos, 
enfeite com azeitonas, pão frito, e sobre este, rodelas de tomate. 

"Ninguém se aproxima do espinheiro, por causa dos espinhos, nem do 
lodo, porque suja. Mas todos apreciam permanecer perto das 

flores, que espalham beleza e perfumam. Seja uma flor." 
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RECEITAS DA COLÔNIA PORTUGUESA 

DOCES 

PASTÉIS DE NATA À MODA DE TOMAR 
6 gemas, 18 colheres de nata, 150g de açúcar cristal. Coloque numa panela, a 

nata, o açúcar e as gemas desfeitas, leva-se ao fogo brando, mexendo sempre 

com uma colher de pau até começar a ferver, retirando logo do fogo. Forre as 

forminhas com a massa folhada muito fina, encha-as de doce, resguardando-se 

por cima para os calos não tostarem demais o doce e a massa folhada ficar 

bastante cozida e enfolada. Pode polvilhar os pastéis depois de sai rem do forno, 

com canela em pó e açúcar fino, misturados, mas há pessoas que não gostam 

deles polvilhados, podendo apresentar-se das 2 maneiras. 

PUDIM E BOLO À MODA DO PORTO (Arminda) 

Pudim: I colher (sopa) de manteiga, 4 ovos, I xícara (chá) de açúcar, I Y2 xícara 

(chá) de leite, I colher (chá) de maisena, baunilha à gosto. Modo de fazer: Bate

se os ovos com o açúcar, o leite, a manteiga, a maisena e a baunilha, reserve esta 

mistura. 
Bolo: 4 ovos, 4 colheres (sopa) de açúcar, 4 colheres de farinha de trigo, l 

colher (chá) de fermento em pó. Bate-se as gemas com o açúcar, depois a farinha 

de trigo com o fermento, e por fim, as claras em neve. Vai ao forno numa assadeira 

de buraco, untada com açúcar queimado. Coloca-se a massa do pudim 

primeiramente na forma e depois a massa do bolo por cima, assar em forno 

regular. 

PUDIM DE CEREJAS À MODA DE NAZARÉ 
300g de açúcar, 200g de cerejas, 400g de farinha , 3 colheres (sopa) de maisena, 

5 folhas de gelatinas, Y2 litro de leite. Desfaça a maisena num pouco de leite 

frio, junte ao restante dos ingredientes, coloque o açúcar, algumas gotas de 

essência de baunilha e gelatina amolecida (3 folhas de gelatina branca e 2 de 

gelatina vermelha). Leve tudo a ferver, tendo o máximo de cuidado de conservar 

o fogo brando e mexer constantemente. Junte algumas cerejas descaroçadas, 

cozidas no açúcar, e escorridas numa peneira, para que não levem nenhuma 

calda. Coloque em forma untada com água fria, uma camada de creme, depois 

outra camada, e assim sucessivamente até encher a forma. Ponha para gelar e 

desenforme um pouco antes de servir. 

PAPOS DE ANJO (Viana do Castelo) 

12 gemas, 12 colheres de açúcar, I OOg de amêndoas moídas, açúcar cristalizado. 
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Leva-se o açúcar a ponto de fio e junte amêndoas passadas pela máquina. Ferva 

(I O minutos mais ou menos) até ficar bem grosso. Retire e deixe esfriar. Depois, 

junta-se as 12 gemas batidas. Vão ao fogo brando até tudo ficar bem grosso 

(pode esperar de um dia para o outro). Cortam-se círculos de hóstia (com uns 8 

em de diâmetro) e no centro coloca-se uma colher (chá) de recheio. Unte metade 

com clara e feche para formar meia lua. Unte com clara por fora e passe no 

açúcar cristalizado. (Não vai ao forno) . 

"Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados 

bons e belos da existência." 

REBUÇADOS (BALAS) DE CHOCOLATE 

À MODA DE BRAGA 

250g de açúcar mascavo, 6 colheres de chocolate em tablete, I OOg de manteiga 

sem sal, I OOg de miolo de nozes. Leva-se ao fogo numa panela, o açúcar e a 

manteiga, mexendo sempre e deixando ferver por I O minutos. Retira-se 

imediatamente do fogo e despeja-se numa pedra de mármore, ligeiramente untada 

com manteiga. Vai-se alisando dos lados a massa, juntando-se até formar um 

quadrado grande e assim começa a solidificar, corta-se em tiras e depois em 

quadrados, enquanto estão moles, vai-se alisando. 

PÃO DE LÓ DE ALFEIZERÃO 

300g de açúcar, 200g de farinha, 15 gemas e 3 claras. Batem-se os ovos e o 

açúcar durante meia hora, depois junta-se a farinha . A forma é forrada só com 

papel, o forno deve ser brando. Na metade do cozimento, dá-se uma pancada na 

forma. Depois que desenformado, pode-se rechear com doce de ovos. 

BROAS DE ALCOBAÇA 

1 kg de açúcar, Y2 litro de água, 2 colheres (sopa) de azeite, I kg de batata doce, 

erva doce e canela à gosto. Farinha de milho suficiente. Cozinhe a batata doce e 

passe-a pela peneira de seda, depois pesa-se, deve dar I kg, junte então o açúcar, 

a água, o azeite, a erva doce e a canela. Depois de tudo junto e bem mexido, 

leva-se ao fogo para ferver, até a colher ficar em pé. Tira-se do fogo e coloca-se 

farinha de milho também peneirada pela peneira de seda, até a massa tomar 

consistência para fazer as broinhas. Passe gemas de ovos batidos por cima e 

leve-as ao forno para assar. 
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ARROZ DOCE (Maria de Jesus) 

xícara (chá) de arroz, I copo de água, 3 copos de leite, 3 gemas, açúcar à 

gosto, canela em pau, I colherinha (chá) de margarina, canela em pó. Cozinhe o 

arroz na água, sem deixar amolecer completamente. Junte o leite, a canela em 

pau, açúcar à gosto e deixe no fogo até ficar bem mole. Tire do fogo, junte as 

gemas, mexa rapidamente e leve de novo ao fogo por um instantinho, sem 

deixar ferver. Tire do fogo , junte a margarina, mexa para derreter, despeje em 

pratinhos individuais e polvilhe com canela em pó. 

BOLOS DE D. RODRIGO (Algarve) 

500g de açúcar, l colher (sobremesa) de miolo de amêndoas, 18 ovos. Com o 

açúcar e 14 gemas, faça os fios de ovos. Depois de estarem prontos, tire um 

pouco da calda onde se fizeram os fios de ovos e leve a ponto de pérola (ponto 

forte, quando o fio se torna mais espesso e suspende uma gota na extremidade). 

Junte a colher de miolo de amêndoas já ralada, com 4 gemas, vai ao fogo até 

engrossar, reserve. Com os dedos molhados em água, separam-se os fios , um a 

um. Faça pequenos montinhos de fios de ovos, coloque em cima, I colher de 

massa que levou as amêndoas, e tape com mais fios de ovos. Numa frigideira 

pequenina, coloque I colher de calda de açúcar que sobrou dos fios de ovos e 

estando dourada, coloque dentro dessa calda, I dos bolos para tostar de ambos 

os lados. Depois de tostado, envolva-o em açúcar e canela. Embrulhe em papel 

prateado de várias cores e feche com uma fita. 

RABANADAS DE PORTO (Odette) 

Pão amanhecido. Cortar em fatias. Numa tigela, fazer uma calda em fio de 2 

partes de vinho do Porto e de água, bem doce. Embeber as fatias de pão nesta 

calda, uma por uma. Passa-se por ovo batido e fritam-se em fogo bom, até 

tomarem cor dourada . Colocam-se numa travessa, polvilhando com açúcar e 

canela. 

BOLO DE AMÊNDOA (Odette) 

250g de açúcar amarelo, 250g de amêndoas com pele e passadas pela máquina, 

6 gemas, 6 claras. Batem-se as gemas com o açúcar muito bem, junta-se a 

amêndoa e por fim, as claras em castelo. Vai ao forno em forma untada com 

manteiga. Recheia-se com doce ou chantilly, cobre-se com chocolate e enfeita

se com amêndoa levemente torrada. 

COCKTAIL DO AMOR 
À MODA DA QUEBRADA 

3 cálices de vinho do Porto, curaçao, 3 cálices de conhaque, I colher de açúcar, 
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raspa da casca de uma laranja e o sumo, uma raspada de noz-moscada, gelo 

picado. Agita-se fortemente e serve-se. 

FRITOS DE NATAL (Maria de Jesus) 

6 ovos, I kg de farinha, 2 tabletes fermento fleshmann, leite até a massa ficar 

boa, 1 pitada de sal. Modo de fazer : amasse bem, até ficar um pouco mais mole 

que a massa de pão. Leve para descansar durante 30 minutos . Depois da massa 

descansada, coloca-se a frigideira no fogo com bastante óleo para começar a 

fritar. Para fritar, faça uma bolinha esticando com as mãos, como fom1a de 

pastel. Depois de fritos, passe no açúcar e canela. 

BOLO DE MEL (Maria de Jesus) 

6 ovos, I copo de leite, I copo de mel , I copo de açúcar, I colher (sobremesa) 

de canela, I colher (sobremesa) de fermento em pó, 3 copos de farinha, I copo 

de azeite. Modo de fazer: junte os ovos, mel , azeite, açúcar e canela, bata tudo, 

depois coloque a farinha e o fermento , por último as claras em neve. 

BROAS DE MILHO 

À MODA DE LISBOA 

2 xícaras de açúcar, L colher (sopa) de banha, canela à gosto, farinha de milho, 

2 xícaras de farinha de trigo, raspa de I limão, I colher (sopa) de manteiga, 4 

ovos. Peneiram-se as farinhas e junte os outros ingredientes (talvez tenha que 

acrescentar mais ovos) e depois de amassados, faça broinhas que são levadas 

para assar ao forno, em tabuleiros untados e polvilhados de farinha. 

BARRIGA DE FREIRA 
À MODA DE ABRANTES 

250g de açúcar, canela, nozes suficiente, 125g de miolo de pão duro, 6 gemas e 

2 claras. Coloque o açúcar ao fogo e faça ponto fraco, junte o miolo de pão 

picado em pedacinhos pequenos, que vai se desfazendo, mexendo sempre com 

uma colher de pau. Tire do fogo e deixe esfriar, coloque as gemas e as claras 

batidas, e misture com o açúcar e o pão. Leve a mistura novamente ao fogo para 

cozinhar. Depois de colocado o doce numa travessa ou prato, polvilhe com 

canela e enfeite com bocadinhos de nozes. 

"Seja verdadeiro com todos os pensamentos e 
ações e nada lhe ocorrerá de mal." 
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FILHÓS 
3 xícaras (chá) de água, I colher (sopa) de manteiga, l colher (chá) de sal, I lata 

de creme de leite (agite antes de abrir), 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 3 

ovos, óleo para fritura, l colher (chá) de erva doce, 2V2 xícaras (chá) de açúcar. 

Ferva l xícara (chá) de água com manteiga e sal, retire do fogo, junte o creme 

de leite e a farinha de uma só vez, mexendo fortemente, volte ao fogo, mexendo 

sempre até a massa soltar da panela e formar uma bola. Retire do fogo, passe 

para uma tigela e junte os ovos um a um, mexendo fortemente, após cada adição. 

Frite pequenas porções de massa em bastante óleo quente. Ferva a água restante 

com 2 xícaras (chá) de erva doce. Coe, junte o açúcar e volte ao fogo para ferver 

novamente até dar ponto de calda rala, a seguir, despeje-a sobre os filhós. 

Rendimento: 60 filhós. 

BOLINHOS DE AMÊNDOA 
lOOg de açúcar, açúcar pilé suficiente, 2 gemas e lOOg de miolo de amêndoa. 

Passa-se a amêndoa pela máquina e misture com as gemas e o açúcar. Mexe-se 

bem e vai ao fogo, mexendo sempre. Deixa-se ferver durante alguns minutos, 

tira-se do fogo, mexendo sempre e espere esfriar. Depois de fria a massa, faz-se 

bolinhas que envolve em açúcar pilé. Coloca-se em formas de papel. 

BOLO DE NOZES 
4 colheres (sopa) de açúcar cristalizado, 4 colheres (sopa) de essência de café 

bem forte, 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 4 colheres (sopa) de açúcar refinado, 

mais ou menos 1 colher (chá) de manteiga, 250g de nozes, 4 ovos. Colocar as 

gemas numa tigela e bater bem, juntar as nozes raladas (reservando 2 colheres 

delas), juntar as claras batidas em neve e o açúcar (sem ser o cristalizado). 

Mexer tudo muito bem. Untar uma forma com manteiga ou margarina e despejar 

essa mistura dentro dela. Assar em fogo brando, depois de pronto e frio, cobrir 

com o seguinte creme: derreta numa panela, a açúcar cristalizado com a essência 

de café e deixe amornar. Misturar a manteiga e 2 colheres de nozes que estavam 

reservadas, formar uma massa bem lisa e, no último momento, cobrir o bolo e 

deixar tomar consistência em local fresco . 

"Faça diariamente, ao despertar, afirmações positivas de 
alegria e de vitória, procurando construir em torno de si um 

ambiente de serenidade e de harmonia" 
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TORTA DE MAÇÃ A BEIRA BAIXA 
150g de manteiga, 250g de açúcar, 250g de farinha de trigo, 3 ovos, 2 colheres 
(chá) de fermento em pó, 3 colheres (sopa) de leite, 3 maçãs . Bata a manteiga 

com o açúcar até ficar cremoso, junte uma a uma as gemas, o leite e a farinha 
peneirada com o fermento e por fim as claras batidas em neve. Ponha a massa 
numa forma com manteiga e retire a casca das maçãs, corte em 8 pedaços cada 

uma, retire as sementes, disponha os pedaços sobre a massa crua, polvilhe com 
açúcar e leve para assar. 

BOLO ALENTAJANO (Arminda) 
150g de açúcar, 250g de farinha de trigo, 6 colheres de azeite, 12 colheres de 
mel, 3 ovos, raspa de I limão grande, '12 colherzinha de canela, I colher (sopa) 
de fermento. Bate-se o açúcar com as gemas, e despeje aos poucos o mel e o 
azeite, batendo sempre. Em seguida, junte a raspa de limão, a canela, a farinha 
misturada com o fermento e as claras em neve. Leve para assar numa forma 
untada de manteiga e polvilhada de farinha, em forno moderado e calor muito 

certo. 

"Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso, e 
'nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos." 

QUADRINHAS DE SÃO JOÃO- À moda portuguesa 

Os olhos duma criança 
São dois balões a bailar 
Num rostinho de esperança 
Conjugando o verbo amar 

A fogueira de mais brilho, 
E dum encanto sem fim, 
É a do olhar do meu filho 

Quando sorri para mim ... 
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Transformar a guerra em paz, 
E o ódio em compreensão, 
De tudo isto é capaz 
A noite de São João 

O que tem saúde e amor 
É feliz, mas não o nota: 
- As águas damos valor 
Só quando a fonte se esgota. 

Nas quatro folhas do trevo 
Buscam a sorte os madraços. 
A aventura que eu recebo 
É ganha pelos meus braços. 

Inda que o trevo dobra-se 
Não dava sorte a ninguém ... 
Grande sorte é contentar-se 
Cada um com a que tem . 

"PROVÉRBIOS" ... Eles nos ajudam a viver melhor ... 

- Deus ajuda quem cedo madruga. 
-Quem tudo quer, tudo perde. 
- Mais vale um pássaro na mão, que dois voando. 
- Devagar se vai ao longe. 
-Casa de feJTeiro, espeto de pau. 
- Boi em terra estranha é vaca. 
- Quem quer vai, quem não quer, manda. 
- De grão em grão, a galinha enche o papo. 
- Quem tem boca vai a Roma. 
- Quem canta seus males espanta. 
- Desteiro que faz um cesto, faz um cento. 
- Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 
- Seja como o sândalo, que pe1fuma o machado que o fere. 
- Águas passadas não movem moinhos . 

- Fazer o bem sem olhar a quem . 
- Gato escaldado tem medo de água fria. 
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- Gostos e cores não se discutem. 
- De noite, todos os gatos são pardos. 
- Santo de casa não faz milagres. 
- Toda nação tem o governo que merece. 
- Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. 
- A união faz a força . 
- Diz-me com quem andas e te direi quem és. 
- O sol nasce para todos. 
- Quem não tem cão, caça com gato. 
- Negar uma falta é cometer outra maior. 
- Quem dá aos pobres, empresta à Deus. 
- Quem não deve, não teme. 
- Quem semeia vento, colhe tempestade. 
-Tal pai, tal filho . 
- Querer é poder. 
-Uma mão lava a outra. 
- Nada como um dia após o outro. 
-Nunca faça um buraco para tapar outro. 
-Comer para viver e não viver para comer. 
- Chega-te aos bons e serás um deles. 
-Errar é humano, perdoar é divino. 
- Não há limites para o aperfeiçoamento. 
- Ponha vida em tudo que fizer. 
- A liberdade começa onde a ignorância acaba. 
- Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço. 
-Esclarecido é o que se conhece. 
- Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. 
- À frente da tempestade, não se perca em lamentações. 
- Não transforme seus olhos em óculos de maledicência. 
- A sua tristeza não iluminará os caminhos. 
- Estude sua dor para que não seja revolta. 
-Ninguém pode dizer: Desta água não beberei. 
- Não deixeis o certo pelo duvidoso. 
-Nem tudo que reluz é ouro. 
- Nos pequeninos frascos estão os grandes perfumes. 
- Quando um não quer, dois não brigam. 
-Um homem prevenido vale por dois. 
- O uso do cachimbo deixa a boca torta . 
- Cada um colhe conforme semeia. 
- Mais fere a má palavra, que a espada afiada. 
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-Não faças a outrém o que não quer para ti. 
- A preguiça é a mãe de todos os vícios. 
- O medo é o pior dos conselheiros. 
- Amigo, amigo, negócios à parte. 
- Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. 
- Dai a César o que é de César. 
- Cada qual julga os outros por si. 
- Nem todas as verdades se dizem. 
-Os amigos provam-se nas horas difíceis . 
- Mais vale um pouco certo, que o muito duvidoso. 
- Quem desdenha quer ganhar. 
-Um pouco perto de Deus é muito. 
- Não se deve contar com um ovo quando ele ainda está dentro da galinha. 
- Com perseverança, tudo se alcança. 
-Dizer é fácil, fazer é difícil. 
- Quem não chora, não mama. 
-Palavras poucas, ouvidos moucos. 
- Perdoe para se perdoado. 

A MULHER DEVE SER CAPRICHOSA, TER MUITO CALOR 
HUMANO E SE VALORIZAR- ATIVE SUA CRIATIVIDADE. FAÇA 

VOCÊ, PARA PRESENTEAR E PARA BAZAR BENEFICENTE. 

1. SABONETE ESFREGÃO: Faça 2 retângulos, no tamanho de sabonete, de 
crochê aberto, em linha tipo "Anne". Coloque um sabonete dentro, feche com 
fita pelo passa-fita e coloque uma florzinha. 

2. PROTETOR DE MÃOS E BRAÇOS PARA LIDAR EM FORNO: Duas 
luvas de cozinha (sem divisão de dedos), em tecido de algodão ou flanela 
acolchoada por fina camada de tecido próprio não inflamável. Essas luvas são 
presas uma a outra com o próprio tecido de 0,41 em de comprimento e O, 16 em 
de largura, comprimento total : 0,80 em. 

3. COBERTA DE BOLO: Borde em ponto cruz, com linha, os furinhos do 
escorredor de arroz de plástico,e transforme-o em coberta para bolo, etc. 

4. SABONETES: Pregue belos decalques em sabonetes, pinte-os à gosto no 
contorno e faça embalagens com tule, fitas, florzinhas. 
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5. SACHÊS: Faça sachês usando sua criatividade e perfume seu armário. 

Esteja sempre arrumada e perfumada, cuide do que é seu e viva feliz! 
Lembre-se: você faz a sua felicidade! 

TRABALHO ESPANHOL 

1- Passar revólver de duco na oficina. 

2- Riscar a peça. 

3- Passar a purpurina (ouro em pó dissolvido na goma laca, pondo nas tampinhas 

aos poucos) no desenho. 

4- Colorir à gosto em cima do ouro com tinta anilina. 

5- Fazer o contorno do desenho com betume fininho . 

6- Ouro no lugar que for tirar a sombra. 

7- Se tiver renda, fazer: purpurina com verniz carriage, pingar terebentina em 

seguida, fazendo aos poucos. 

8- 8 mãos de goma laca. no sol. 

9- Pátina em todo o fundo = como passa o betume, passar o preparo de varsol 

mais óleo de linhaça mais tinta óleo marrom. 

I 0- Tirar a sombra com algodão e palito, igual faz com betume. 

11- 8 mãos de goma laca branca no sol. 

12- Envernizar uns 2 dias depois . 

PÁ TINA 

4 gotas de linhaça, I tubo de tinta óleo marrom ('/2 tubo mais claro e \12 tubo 

mais escuro). varsol que dê consistência . Misturar tudo e passar no trabalho 

como faz com betume. 

RENDA FRANCESA 

Ouro em pó (purpurina) com verniz carriage (fazer aos poucos) , e vai batendo 

pouco no desenho e em seguida pinga-se terebentina. Fazer parte por parte para 

não secar muito. 
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TRABALHO EM CAIXAS 
I. Passar goma laca sobre a caixa. 

2. Lixar com lixa para madeira, n° O ou I. 

3. Passar a cola cascorex, colar a gravura, alisando bem com um pano. Marcar 

a gravura nas molduras com lixa para madeira, cottar nos cantos e bordas, sempre 

usando lixas. 

4. Colocar o restante da gravura sobre toda a caixa, procedendo como a parte 

superior. 

5. Gravar com fenos. 

6. Passar 2 mãos de goma laca com pincel, sobre toda a peça, deixar secar e 

lixar com lixa d'água. 

7. Passar mais 3 mãos de goma laca com a boneca, deixando secar bem de uma 

mão para a outra. 

8. Após bem seca no sol, lixar levemente com lixa d'água, passar betume, 

escurecendo as bordas e deixando claro no centro. Tirar as luzes. 

9. No dia seguinte, envernizar se estiver bem seco. Forrar as caixas com feltro. 

SÓ GRAVURAS 

1. Goma laca. 

2. Lixo d'água. 

3. Colar a gravura com casc01·ex. 

4. No outro dia passar 3 mãos de goma laca no sol. 

5. Passar só extrato de nogueira atrás do trabalho. 

6. Betume no trabalho e limpar à gosto. 

7. Depois de um dia, duas mãos de goma laca. 

8. Envernizar depois de uns 2 ou 3 dias. 
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