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Compartilhando receitas culinárias acessíveis,
saborosas e nutritivas para a comunidade do Instituto

Federal da Bahia, campus de Salvador.

Nutrição na EscolaNutrição na EscolaNutrição na Escola



Este e-book, que faz parte do Trabalho de Conclusão
de Estágio, foi desenvolvido pela Estagiária de Nutrição,
a Nutricionista e a Técnica de Alimentos e Laticínios, as
quais constituem a equipe de nutrição do IFBA, campus
de Salvador.
Disponibilizamos este material com receitas adaptadas,
com o objetivo de motivar o público estudantil a
desenvolver pratos culinários saudáveis, saborosos, de
fácil preparo e baixo custo. 
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 Podem estar presentes tanto no
café da manhã, como em lanches e

no jantar.
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AveiocaAveiocaAveioca

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Sugestões de Recheio:Sugestões de Recheio:Sugestões de Recheio:

Queijo, frango desfiado, carne moída, patê de atum.

2 colheres de sopa de farinha de aveia;
2 ovos;
Sal e ervas desidratadas.

Bata os ovos, a aveia e as ervas desidratadas, leve ao
fogo em frigideira quente e deixe firmar.
 Vire de lado e coloque o recheio desejado.

1.

2.



CREPIOCACREPIOCACREPIOCA

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Sugestões de Recheio:Sugestões de Recheio:Sugestões de Recheio:

Queijo, frango desfiado, carne moída, patê de atum.

1 ovo;
1 colher de sopa de goma de tapioca;
1 colher de sopa de água ou leite.

Misture todos os ingredientes com auxílio de um
garfo.
Coloque a mistura em uma frigideira antiaderente
quente e deixe ficar firme e dourada de um lado.
Em seguida, vire o outro lado.
Acrescente o recheio e feche (como um beiju).

1.

2.

3.
4.



CREPIOCA DE FORNOCREPIOCA DE FORNOCREPIOCA DE FORNO

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Sugestões de outros Recheios:Sugestões de outros Recheios:Sugestões de outros Recheios:

Queijo, frango desfiado, carne moída, patê de atum.

3 ovos inteiros;
3 colheres  de sopa de
goma de tapioca;
100g de queijo muçarela
ralado;

Bata os ovos com a goma de tapioca. Em seguida,
coloque em forminhas individuais ou em uma assadeira.
Insira o tempero, depois o queijo parmesão, a muçarela e
leve ao forno preaquecido (220°C) até dourar, por
aproximadamente 15 minutos  .

1.

2.

1 pacote de 50g de queijo
parmesão ralado;
1 tomate pequeno sem
sementes;
Ervas desidratadas a gosto
(exemplo: orégano,
manjericão, alecrim).



Crepioca de pizzaCrepioca de pizzaCrepioca de pizza

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Fonte: UNIRIO. Alimentação Escolar: Compartilhando preparações culinárias para a
execução do PNAE. Escola de Nutrição. Ebook. 2021

6 colheres de sopa de
tapioca;
1 colher de sobremesa de
aveia;
1 ovo;
4 fatias de queijo muçarela;
5 rodelas de tomate;

 Cortar o tomate em cubos pequenos.
Quebrar os ovos e bater.
Misturar a tapioca, a aveia e o sal aos ovos.
Untar e aquecer a frigideira.
Colocar a massa preenchendo toda a frigideira.
Colocar o queijo, o tomate picado e o orégano.
Tampar a frigideira até o queijo derreter.
Servir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orégano a gosto;
Sal a gosto;
Fio de óleo para untar
a frigideira.



Panqueca Panqueca Panqueca de queijode queijode queijo

 

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

2 ovos inteiros;
1 copo de iogurte natural ou
leite;
½ xícara (chá) de farinha de
trigo;
½ xícara (chá) de aveia em
flocos finos;
½ xícara de queijo muçarela
fatiado;

Em uma tigela, bata os ovos com uma batedeira ou
batedor de ovos ou com garfo.
Acrescente o iogurte ou o leite e o queijo parmesão e
misture.
Em seguida, acrescente a muçarela picada e misture.
Acrescente o orégano e a aveia e misture novamente.
Adicione a farinha de trigo e continue misturando e, por
fim, coloque o fermento e misture cuidadosamente.
Aqueça a frigideira untada com óleo, adicione a massa aos
poucos em formatos de discos e espere assar.
Vire o lado e deixe assar.
Ao final, se preferir, polvilhe com queijo parmesão ralado.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

½ xícara (chá) de
muçarela picada;
Orégano a gosto;
1 colher de sopa de
fermento químico;
Opcional: ¼ xícara de
queijo parmesão ralado;



Pãozinho de micro-ondasPãozinho de micro-ondasPãozinho de micro-ondas

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Você pode cortar ao meio, colocar o
recheio que desejar e esquentar em

uma sanduicheira.

Dica:Dica:Dica:

Misture todos os ingredientes em um recipiente que possa
ir ao micro-ondas.
Em seguida, leve ao micro-ondas por 2 minutos. 

1.

2.

Obs.: O tempo pode variar um pouco de acordo com a
potência do seu micro-ondas.

2 ovos;
2 colheres de sopa de goma de
tapioca;
2 colheres de sopa de queijo
parmesão ralado ou muçarela;
1 colher de chá de fermento
químico;

Opcional: 1 colher de
sopa de semente de
chia ou de linhaça.



INGREDIENTES

MODO DE PREPARO 

Você pode substituir a batata doce por inhame,
aipim ou banana da terra. 

Cozinhe a batata e depois amasse bem com o garfo, ou
triture no liquidificador ou processador.
Misture todos os ingredientes e faça bolinhas.
A consistência da massa é como massinha de modelar;
fica muito fácil de fazer as bolinhas.
Asse a 180°C por, aproximadamente, 20 minutos.

1.

2.
3.

4.

ObservaçãoObservaçãoObservação

Pão de queijoPão de queijoPão de queijo
   com batata docecom batata docecom batata doce

1 xícara (chá) e meia de batata
doce cozida;
2 xícaras (chá) de polvilho 

¼ xícara (chá) de azeite;
     (1 azedo e 1 doce);

1 pacotinho de 50g
de queijo parmesão;
1 pitada de sal;
Opcional: 1 colher de
sopa de chia.



Tortinha de frangoTortinha de frangoTortinha de frango
INGREDIENTES

MassaMassaMassa
4 ovos grandes;
¼ de xícara (chá) de óleo;
1 colher de café de sal;
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado;
3 colheres de sopa de farelo de aveia;
3 colheres de farinha de trigo;
1 colher de chá de fermento em pó.

MODO DE PREPARO 

Refogue o alho e a cebola com o frango desfiado. Acrescente o

tomate, pimenta do reino, páprica, sal, salsinha e cebolinha. Para a

massa, bata todos os ingredientes no liquidificador; por último

bata o fermento.

Em uma assadeira untada com óleo e polvilhada com farinha de

trigo, coloque metade da massa, em seguida o recheio e cubra

com o restante da massa.

Polvilhe queijo ralado e orégano.

Leve ao forno preaquecido a 180ºC por, aproximadamente, 30

minutos. O tempo total vai depender da potência de seu forno.

1.

2.

3.

4.

2 dentes de alho;
1 e ½ xícara  (chá) de frango cozido desfiado;
1 tomate picado;
½ pimentão picado;
Temperos desidratados a gosto (pimenta do reino,
páprica, orégano, manjericão etc.);
1 colher de café de sal;
Coentro ou salsa, hortelã e cebolinha a gosto.

RecheioRecheioRecheio
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