
         

 

Colégio Nossa Senhora da Misericórdia 

 
Culinária para fazer com as crianças no período de quarentena.  

 

Cozinha também é lugar de criança!  
 
Com a supervisão necessária, os pequenos 
poderão se divertir, preparando receitas.  
 
Cozinhar também pode ser uma aventura 
educativa, em que conhecerão novos 
alimentos e temperos. Com as medidas da 
receita poderão aprender sobre matemática 
e com as misturas, um pouco de química. 
Não importa se a receita é doce ou salgada, 
leve a criançada para a cozinha e deixe-os 
colocar a mão na massa. Além de ganhar um 
(a) ajudante, você conseguirá entretê-los 
durante esse período de reclusão. Portanto, 
escolha receitas saudáveis e comece a 
diversão. 
 

Bolo Formigueiro 

 
 
Ingredientes 
4 ovos 
½ xícara de óleo 
1 maçã pequena (sem casca) picada 
1 ½ xícara de açúcar demerara 
1 xícara de leite de coco 
2 xícaras de farinha de trigo integral 
1 xícara de farinha de aveia 
1 xícara de chocolate granulado 
1 colher (sopa) de fermento   

Modo de Preparo: 
Bater os 4 primeiros ingredientes no 
liquidificador, acrescentar o leite de coco, a 
farinha de trigo e a farinha de aveia e bater 
o suficiente para misturar. Juntar o 
chocolate granulado e o fermento e 
misturar com uma colher para incorporar a 
massa. Colocar numa forma untada e assar 
em forno aquecido por uns 35 minutos. 
 

Massa de Panqueca 

 

Ingredientes 
4 ovos 
2 colheres (sopa) de óleo 
½ colher (café) de sal 
2 xícaras de leite semi desnatado 
2 xícaras de farinha de trigo integral fina 
 
Modo de Preparo 
Bata todos os ingredientes no liquidificador 
e leve à geladeira de 15 a 20 minutos. Unte 
com óleo uma frigideira (de preferência de 
teflon) e deixe aquecer, coloque uma concha 
da massa e doure dos dois lados em fogo 
baixo. Rendimento de + ou – 14 panquecas. 
Coloque o recheio de sua preferência. 
Sugestão: Bater legumes coloridos na massa 
como cenoura e beterraba ou ervas.  
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