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RECEITAS PRÁTICAS
sem leite e ovos
Festa Inclusiva
Na Escola

BRIGADEIRO
COM LEITE
DE AMÊNDOAS
INGREDIENTES
250 ml bebida de amêndoas
4 c.s. cheias de amido de milho
10 c.s de açúcar demerara
100 g de chocolate derretido sem
leite, ovos ou soja
Granulado de chocolate
1 c.s. glucose

PREPARO
1. Misture todos os ingredientes, exceto a
glucose, no liquidificador e leve ao fogo médio,
sem parar de mexer.
2. Quando o brigadeiro estiver numa textura
mais pesada, mas não tanto a ponto de não
poder ir para o liquidificador novamente,
adicione a glucose, mexa por mais alguns
instantes e retire do fogo
3. Leve ao liquidificador ou processador para que
o brigadeiro ganhe uma textura especial.
4. Se for enrolar é só deixar esfriar, mas não
muito a ponto dele endurecer e caso ache que o
brigadeiro tenha ficado firme demais, pode
adicionar um pouquinho do leite de amêndoas
e bater mais uma vez . Se for utilizar como
cobertura, é só retirar do fogo antes dele ficar
mais "consistente".
Dicas:
Algumas marcas de granulado podem derreter,
portanto, é ideal você testar antes de utilizar.
Caso não tenha restrições com o amendoím, eu
gosto bastante do granulado da marca Dori.

TEMPO DE PREPARO: 15MINS
TEMPO ENROLAR: 20MINS
RENDIMENTO: 30 UNIDADES
TEMPO TOTAL: 35MINS

Você pode substituir o leite de amêndoas por
outra bebida vegetal. Se for utilizar o leite de
côco saiba que o brigadeiro ficará mais
"gelatinoso". O ponto de enrolar, portanto, ficará
melhor antes do que se o doce fosse preparado
com amêndoas.

BOLO DE
CHOCOLATE
DA VOVÓ
INGREDIENTES
MASSA:
2 xíc. farinha de trigo com fermento
1 xíc. açúcar demerara
3/4 xíc. óleo de girassol
1 xíc. e 1/2 de água + suco de uva
integral
2 c.s. cheias de cacau em pó (50%)
1 pitada de bicarbonato de sódio
1 pitada de sal
1 c.s. vinagre de maçã
COBERTURA:
receita de brigadeiro com leite de
amêndoas
CHANTILLY DE CHOCOLATE:
1 xíc. leite vegetal
2 c.s. emulsificante
2 xíc. açúcar demerara pulverizado
1 c.s. cacau em pó (50%)
Suco de um limão
30 gotas de essência de baunilha

TEMPO DE PREPARO: 40MINS
TEMPO ASSAR: 30MINS
TEMPO CONFEITAR: 30MINS
TEMPO TOTAL: 1HR E 40 MINS

PREPARO
1. MASSA: Misture os ingredientes secos e vá
adicionando os líquidos aos poucos e batendo a
massa até que ela se transforme numa mistura
homogênea (Deixe o vinagre + Bicarbonato de
sódio por último e mexa com o auxílio de uma
espátula.
2. Num forno pré-aquecido, levar a massa para
assar numa forma média com furo no meio por
aproximadamente 30 min
(240º graus C).
3. COBERTURA: Vide receita de brigadeiro com
leite de amêndoas na página anterior.
4. CHANTILLY: Misturar a bebida vegetal com o
açúcar previamente pulverizado e peneirado
numa batedeira. Acrescentar aos poucos o suco
de um limão, a essência de baunilha e o
emulsificante. Por último, adicionar o cacau em
pó e esperar o chantilly dar o ponto
(aproximadamente 15 minutos na batedeira)
Dicas:
Para confeitar eu gosto de um estilo mais
"rústico" e para dar um chame extra me utilizo
de itens de decoração, como topos de bolo
estilo "hand made".
Gosto muito do bico de confeitar pitanga, da
Wilton, 1M e utilizo uma espátula angular para
dar o acabamento no bolo.

PÃOZINHO
DO TIPO
HOT DOG
INGREDIENTES
MASSA:
440 g farinha de trigo
2 c.s. açúcar demerada
1 c.c. sal
3 c.s. azeite de oliva
220 ml de água morna
1 envelope (10g) de fermento
biológico seco
2 c.s. mel
1 c.s. vinagre de maçã
RECHEIO:
200g carne moída de patinho
Temperinhos a gosto (cebola, alho,
manjericão, coentro, cebolinho,
tomate, sal, azeite).

TEMPO DE PREPARO: 40MINS
TEMPO ASSAR: 30MINS
TEMPO CONFEITAR: 30MINS
TEMPO TOTAL: 1HR E 40 MINS

PREPARO
1. MASSA: Misture a água morna com o fermento
e o mel. Mexa delicadamente e reserve. Espere
uns 3 minutinhos antes de iniciar a etapa
posterior.
2. Misture os outros ingredientes mais o líquido
do passo 1 numa tigela e vá manipulando até
que a massa fique homogênea e em formato de
bola. Jogue-a na bancada por algumas vezes
para que o trigo "se solte".
3. Com o recheio já anteriormente preparado (eu
fiz uma carne moída com ingredientes naturais,
sem molhos ou extratos industrializados),
modele os pãezinhos com mais ou menos de 22
a 25 g de massa + 1 c.s. de carne moída.
4. Unte uma fôrma com óleo e leve os pãezinhos
num forno pré-aquecido, a 240º graus por
aproximadamente 10 minutos e voilá. Estão
prontos os seus mini hot dogs.

CARDÁPIO
INCLUSIVO
SEM ESFORÇO
CRIATIVIDADE
É
TUDO!
Preparar lanchinhos saborosos e
especiais para uma festa totalmente
inclusiva na escola do seu filho pode ser
mais fácil do que se imagina. Nós
podemos preparar salada de frutas,
milho cozido, pipoca por exemplo,
como complemento das guloseimas e
pãezinhos, e tudo isso sem perder o
charme e o encanto de ser um dia
completamente especial.

EU SOU DO "TIME" QUE AINDA
ACREDITA QUE OS DETALHES
FAZEM A DIFERENÇA

A CHAVE PARA A
INCLUSÃO ALIMENTAR

NÃO ESTÁ NA
COMPLEXIDADE
DE UMA RECEITA,
MAS NO AMOR QUE SE
IMPRIME AO FAZÊ-LA
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