


Para cozinhar em família 

Valorizando os momentos vivenciados em família, 
nós, do Lubienska Centro Educacional, preparamos 
uma surpresa para você: este livrinho! Trata-se de um 
conjunto de receitas culinárias trabalhadas em sala 
de aula e reproduzidas por nossos alunos, que foram 
selecionadas especialmente para proporcionar bons 
momentos entre todos! Este livro é todo ilustrado e traz 
nove saborosas opções para todo mundo colocar a 
mão na massa! Bom apetite!
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Ingredientes:

Modo de Preparo:

2 latas 
de atum

Folhas de 
alface

2 copos de 
requeijão

Tomate em 
rodelas

50g de 
orégano

200g de 
queijo coalho

3 pacotes de pão 
de forma integral

Coloque o atum 
com o requeijão 
em um recipiente 
formando um patê

Corte o queijo 
ricota e misture 
com o orégano 
formando um patê

No pão de forma, 
passe o patê, 
de atum ou o 
de ricota com 
orégano 

acrescente o 
tomate, uma 
fatia de peito de 
peru, uma fatia 
de queijo coalho 
e o alface
Feche o sanduíche 
e bom apetite!

200g de 
queijo ricota

400g de peito 
de peru

1 2

3 4

Sanduíche Natural



Ingredientes:

Modo de Preparo:

Sorvete:

Sorvete:Brownie:

Brownie de Batata Doce 
e Sorvete de Banana

2 batatas 
doce

2 xícaras 
de água

2 xícaras 
de cacau 
em pó

1 xícara 
de açúcar 
mascavo

Bata todos os 
ingredientes no 
liquidificador 
até obter 
uma massa 
homogênea

Descasque 
as bananas 

e congele

Depois de 
congelada, 
coloque no 
liquidificador 
e bata com 
os outros 
ingredientes 
até obter 
um creme

Leve ao freezer 
para congelar 

um pouco mais 
ou sirva assim 

mesmo

Unte uma 
forma usando 
óleo de coco e 
depois polvilhe 
com cacau em 
pó e canela

Coloque a 
massa no 
forno médio 
pré aquecido 
por 45 min

5 bananas 
maduras e 
congeladas

2 colheres 
cheias de 
cacau 
em pó

1 colher 
de mel

1 colher de 
canela em pó

5 colheres 
de sopa 
de óleo de 
coco

2 ovos

1 colher de 
chá rasa 
de fermen-
to em pó

1 colher de 
canela em pó

1 xícara 
de farinha 
de trigo 
integral

MEL

1 1

2
2

3
3

10 3

Ingredientes:

Modo de Preparo:

2 batatas 
cozidas

1 cenoura 
média cozida

Meia cebola 
picada

1 gema

Sal à 
gosto

200 gramas de 
queijo Minas

2 colheres de 
sopa de azeite

Cozinhar as 
batatas e a 
cenoura.
Amassar, colocar 
o sal e reservar

Refogar a cebola 
em 1 colher de 
azeite e misturar 
com os legumes

Fazer bolinhas da 
mistura com as 
mãos e colocar 
pedacinhos do 
queijo Minas 
dentro

Colocar as bolinhas 
em uma fôrma un-
tada com o azeite 
restante e pincelar a 
gema por cima delas

Levar ao 
forno 200 
graus 
por 30 
min

Bolinho de Batata 
e Cenoura

1 2 3

4 5
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Ingredientes:

Modo de Preparo:

1 pote de 
manteiga

2 xícaras 
de açúcar

Bata bem a manteiga, 
o açúcar e os ovos

Coloque em uma forma 
untada com manteiga e 
farinha de trigo

Leve ao forno médio

Junte com a farinha e o 
leite e continue batendo

1 xícara de 
leite 5 ovos

3 xícaras de 
farinha de trigo 
com fermento 

Bolo Branco

1 2

3 4

9

Ingredientes:

Modo de Preparo:

5 maçãs

4 colheres de 
chá de açúcar 
cristal

3 colheres 
de sopa 
de mel

3 colheres 
de café de 

canela

Preaqueça o forno a 
200°C

Corte cada maçã 
ao meio e retire 
o miolo

No centro coloque o 
mel e depois polvilhe 
o açúcar e a canela

Leve ao forno por 
20 minutos

1 2

3 4

ManteigaMEL

Maçãs Assadas
com Canela

MEL
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Ingredientes:

Modo de Preparo:

Hambúrguer Fit

1 dente de alho 
amassado

1 cebola picada1 ovo

1 colher de 
sopa de chia

sal rosa ou 
marinho

Leve todos os ingredientes 
para incorporar no 
processador até formar 
uma massa homogênea. 
(Se não tiver processador, 
pode incorporar tudo em 
um bowl misturando com 
as mãos)

Modele os 
hambúrgueres do 
tamanho desejado 
e coloque em uma 
assadeira anti-aderente 
untada com azeite

Leve ao forno 200 
graus por 30 min ou 
até dourar. Servir em 
sanduíches naturais 
com alface, tomate e 
queijo muçarela.

3 colheres de sopa de 
amaranto ou aveia

1 colher 
de linhaça 

dourada
1 pitada de 

orégano

500 gramas de 
carne magra 
(patinho)

1

2 3

5

Modo de Preparo:

Farofinha Crocante:

Farofinha Crocante:

Ingredientes:

Em uma tigela misture 
os ovos, a manteiga, os 
iogurtes e o açúcar

1 manteiga

1 colher de 
sopa de fer-
mento em pó

4 colheres de 
sopa de aveia

2 colheres de 
manteiga

Meia colher 
de canela 
em pó

Meia xícara 
de açúcar 
demerara

8 colheres 
de farinha 
de trigo 
integral

2 xícaras 
de açúcar 
demerara

2 xícaras 
de farinha 
de trigo 
integral

1 colher de 
essência de 
baunilha

2 xícaras de 
aveia em 
flocos finos

4 ovos

2 
iogurtes 
naturais

Bolo Integral 
de Iogurte

1

1

2

2

3
Coloque a farinha 
de trigo e a 
aveia, mexa bem 
e finalize com o 
fermento 

Coloque em 
uma fôrma 
untada e 
enfarinhada

misture 
todos os 
ingredientes 
com as mãos 
até ficar com 
uma textura 
de areia de 
praia

Coloque por 
cima do bolo e 
leve ao forno 
pré-aquecido 
em 200 graus 
por 40 minutos 
ou até fazer o 
teste do palito e 
sair limpo.
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Ingredientes:

Modo de Preparo:

Recheio:

Torta de Espinafre

1 2 3

2 xícaras de 
farinha de 
trigo

Bater todos os 
ingredientes 
da massa no 
liquidificador

Untar a forma e 
colocar a massa 
dentro e colocar 
metade do milho, do 
espinafre picado e 
do queijo

Cobrir com o 
restante da massa 
e colocar a outra 
metade do recheio

Levar ao forno 
médio pre-
aquecido por 30 
a 40 minutos

Meia xícara 
de azeite

1 maço de 
espinafre

500 
gramas 
de queijo 
muçarela

1 lata de 
milho verde

2 copos 
de leite Sal

4 ovos

Leite

4
7

Ingredientes:

Modo de Preparo:

1

3

Nuggets de Frango 
e Cenoura

500 gramas de 
peito de frango 
moído

Passe o frango no 
processador até 
obter uma pasta. 
Em uma tigela, 
junte o frango 
moído com os 
outros ingredientes 
e amasse até 
obter uma massa 
homogênea que 
solte das mãos

Use cortadores de 
biscoitos para cortar a 
massa. Unte uma forma 
com azeite ou óleo de 
coco e arrume os nuggets, 
deixando um pequeno 
espaço entre eles.

Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno pré-aquecido por 
30 min. Retire o papel 
alumínio e deixe no 
forno por mais 5 min 
ou até dourar.

Abra a massa, 
entre duas 
folhas de filme 
plástico, com o 
rolo, até atingir a 
espessura de 1 cm

1 cenoura 
grande 
ralada 
fina

5 colheres 
de manteiga

2 ovos

Azeite

3 colheres 
de queijo 
parmesão 
ralado

1 cebola
Salsinha 
picada

Meia xícara 
de chá de 
aveia em 
flocos finos

2

4


