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Essas preparações podem estar
presentes tanto no café da manhã

quanto nos lanches.
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Nutrição na EscolaNutrição na EscolaNutrição na Escola
Compartilhando receitas culinárias acessíveis,

saborosas e nutritivas para o público escolar do
Instituto Federal da Bahia, campus de Salvador.
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Arroz doce com canelaArroz doce com canelaArroz doce com canela

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, adicione a água, sal e o arroz.
Cozinhe o arroz por 20 minutos.
Em seguida, acrescente o leite de vaca e o leite de coco.
Adicione o açúcar.
Se preferir, adicione cravo e coco ralado a gosto.
Deixe cozinhar por mais 5 minutos.
Ao servir, se preferir, polvilhe com canela em pó a gosto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 xícaras (chá) de água;
1 pitada de sal;
1 xícara(chá) de arroz
branco;
½ xícaras (chá) de leite
de vaca;

½ xícara (chá) de leite de
coco;
3 colheres de sopas
cheias de açúcar;
Cravo, canela em pó e
coco ralado a gosto.



Bolo de cuscuzBolo de cuscuzBolo de cuscuz
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Bata tudo no liquidificador por, aproximadamente, 1
minuto até misturar os ingredientes.
Depois adicione o flocão de milho. 
Bata no liquidificador por mais 2 minutos para misturar. 
Em seguida, adicione o coco ralado, o queijo ralado e o
fermento.
Bata rapidamente  no liquidificador para misturar (use 3x
o modo pulsar).
Coloque a mistura em forma untada e polvilhada com
farinha de trigo.
Asse em forno preaquecido a 180ºC por,
aproximadamente, 35 minutos.
Desenformar depois de morno.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
ObservaçãoObservaçãoObservação   

Pode ser feito numa forma redonda de buraco, assadeira ou
forminhas individuais.

4 ovos;
1 xícara (chá) de óleo vegetal ou 4
colheres de sopa de manteiga;
1 e ½ xícara (chá) de  leite de vaca
(se preferir, leite de coco);
1 xícara de açúcar demerara;
3 xícaras (chá) de flocão de milho;

Opcional: 1 pacote de 50g
de coco ralado; 
1 pacote de 50g de queijo
parmesão ralado;
1 colher de fermento
químico para bolo.



Bolo de Caneca saborBolo de Caneca saborBolo de Caneca sabor
banana, aveia e canelabanana, aveia e canelabanana, aveia e canela

MODO DE PREPARO 

INGREDIENTES

1 banana da prata;
2 colheres de sopa de aveia;
2 colheres de sopa de
chocolate em pó;
1 colher de sopa de açúcar;

4 colheres de sopa de leite;
2 colheres de sopa de óleo;
1 ovo;
½ colher de chá de
fermento químico;
Canela em pó a gosto.

 Em um recipiente, misture os seguintes ingredientes: a
banana amassada, a aveia, o chocolate e o açúcar.
 Em seguida, acrescente leite, óleo, ovo, canela e misture
até incorporar.
Adicione o fermento à mistura.
Unte a caneca com óleo e polvilhe com farinha de trigo.
 Transfira a mistura para a caneca de, pelo menos,  300 ml;
Coloque a caneca sobre o prato e leve ao forno micro-
ondas por 3 a 4 minutos em potência alta.
Sirva-se.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.



Bolo de Caneca,Bolo de Caneca,Bolo de Caneca,
   sabor flocão de milhosabor flocão de milhosabor flocão de milho

MODO DE PREPARO 

INGREDIENTES

Em um recipiente, misture todo os ingredientes líquidos.
Em seguida, acrescente os ingredientes sólidos.
Acrescente o fermento e misture lentamente.
Polvilhe a caneca com farinha de trigo.
 Transfira a mistura para a caneca.
Coloque a caneca sobre o prato e ao micro-ondas por 3 a 4
minutos em potência alta.
Sirva-se.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

3 colheres de sopa de
flocão de milho;
1 ovo;
1 colher de sopa de óleo;
4 colheres de sopa de leite
de coco;

2 colheres de sopa de
açúcar;
2 colheres de sopa de coc
ralado;
2 colheres de chá cheia de
queijo ralado;
½ colher de café de
fermento.



BrownieBrownieBrownie

MODO DE PREPARO 

INGREDIENTES

 Bata no liquidificador: os ovos, o óleo, a batata doce e a
água.
Depois misture com os demais ingredientes, deixando o
fermento por último.
Leve ao forno  preaquecido a 180ºc por
aproximadamente 30 minutos (faça o teste do palito
para ver se está pronto).

1.

2.

3.

2 xícaras (chá) de batata
doce cozida e amassada;
2 ovos;
½ xícara (chá) de água;
1 colher de sopa de óleo de
coco ou qualquer óleo
vegetal;
3 colheres de sopa de
cacau, chocolate em pó ou
achocolatado;

3 colheres de sopa de
açúcar demerara;
1 xícara (chá) de farinha de
aveia;
1 colher de sopa de
fermento em pó;
Opcional: 1 xícara (chá) de
castanhas ou granola.



Panqueca de maçãPanqueca de maçãPanqueca de maçã

MODO DE PREPARO 

INGREDIENTES

Rale as maçãs e, em seguida, misture-as com o suco do
limão espremido, para evitar que a maçã escureça.
Em uma tigela, coloque os ovos e bata com um batedor
de ovos, batedeira  ou com garfo.
Misture o açúcar e continue batendo.
Em seguida, acrescente o iogurte ou o leite e continue
batendo.
Acrescente à mistura a maçã e o sumo do limão e
continue batendo.
Acrescente a farinha de trigo e a aveia e misture bastante.
Adicione uma colher de sopa de fermento e misture
lentamente.
Aqueça a frigideira pincelada com óleo e adicione um
pouco da massa (semelhante à panqueca americana).
Se preferir, polvilhe-as com canela ou pode comer com 
 mel.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

1 colher de sopa de
fermento químico;
2 ovos inteiros;
2 maçãs com cascas;
½ copo de leite ou
iogurte;

½ xícara de farinha de
trigo;
½ xícara de aveia em flocos
finos ou farinha de aveia;
¼ xícara de açúcar;
1 limão espremido.



Sorvete de banana comSorvete de banana comSorvete de banana com
morangomorangomorango

MODO DE PREPARO 

INGREDIENTES

 Corte as bananas em rodelas e congele-as.
 Coloque as bananas congeladas no liquidificador.
Adicione o leite e os morangos.
Use a função pulsar e misture bem os ingrediente até
chegar a uma consistência pastosa.
 Sirva-se.

1.
2.
3.
4.

5.

3 bananas pequenas;
8 morangos;
1 colher de sopa de leite;
½ copo de iogurte.

ObservaçãoObservaçãoObservação   

Você pode congelar as bananas antes, assim fica mais rápido o
processo.  



Material consultadoMaterial consultadoMaterial consultado

Tudo gostoso. Bolo de caneca. Disponível em:
https://www.tudogostoso.com.br/receita/60429-bolo-de-caneca-micro-
ondas.html. Acesso em: Setembro de 2021.
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