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crianças na
cozinha
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Pensando nesses momentos
que passaremos em casa
com nossos pequenos (as),
separei algumas receitas para
podermos brincar na cozinha
de forma divertida e saudável.
São 33 receitas que vocês podem
preparar junto com as crianças
usando ingredientes simples.
As receitas também estão
dispoíveis no nosso instagram
@pequeninosnacozinha

2

1

PÃO DE QUEIJO DE INHAME
Ingredientes:
- 4 inhames médios
em forma de purê
- 1 e 1/2 xícara
(chá) de polvilho doce
- 1 xícara (chá) de
polvilho azedo
- 1/2 xícara (chá)
de óleo de canola ou azeite
- 100g de queijo
parmesão
- Sal a gosto
Modo de Preparo:
Misture todos ingredientes secos, inclusive o sal. Acrescente o
óleo ou azeite aos poucos, formando uma farofa. Por último,
adicione o purê de inhame devagar, até que se forme uma massa
uniforme que não grude nas mãos. Faça bolinhas com esta massa
e disponha numa assadeira previamente untada com um fio
azeite. Asse a 200ºC por 30 a 40 minutos.
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TORTA DE BANANA
INTEGRAL
Ingredientes:
- Banana nanica madura 6
- Creme vegetal 2 colheres de sopa cheias
- Açúcar demerara 1 xícara chá
- Farinha de trigo integral 3 xícaras chá
-Leite desnatado 1 e ½ xícara chá
- Fermento em pó químico 1 colher de sopa
Modo de preparo:
Bata numa tigela o açúcar e o creme vegetal, junte o leite
desnatado e misture um pouco; depois acrescente a farinha aos
poucos. Misture bem com o fuê (ou com uma colher) e por último
acrescente o fermento. Unte uma forma média com creme vegetal
e farinha de trigo integral. Coloque a massa, corte 6 bananas ao
meio e coloque por cima da massa. Salpique duas colheres de
açúcar demerara com um pouco de canela e leve ao forno. Assar
em forno médio por 1 horas (sempre observando, pois, pode ser
menos depende de cada forno).
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PIZZA DE COUVE FLOR
Ingredientes:
- 1 ovo
- ½ couve flor crua
- 2 col de sopa de farinha de coco
- temperos a gosto
Modo de preparo:
Passe couve flor no processador. Em uma vasilha, misture o ovo,
a farinha e os temperos. Faça bolinhas e amasse com a mão.
Coloque em uma forma e recheie a gosto. Asse por 30 minutos.
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PINGUIM DE BANANA
Ingredientes:
- 3 bananas
- 1 barra de chocolate 40% cacau
- Confetes laranja e brancos
Modo de preparo:
Corte as bananas ao meio e congele. Derreta o chocolate 40%
cacau (para fazer a cabecinha). Utilizar os confetes para fazer
os olhos, bico e patinhas.
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SUFLÊ DE COUVE-FLOR
Ingredientes:
- 1 couve-flor
- 3 ovos
- 200ml de creme de leite
- 50g de queijo parmesão
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Cozinhe o couve-flor com sal a gosto e depois corte em pedaços
menores. No liquidificador bata os ovos, creme de leite e o queijo
parmesão. Distribua o couve-flor em um refratário e despeje por
cima os ingredientes do liquidificador. Polvilhe queijo parmesão
por cima e leve ao forno 200º por 30 minutos (ou até dourar).
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MUFFIN DE CENOURA
Ingredientes:
- 3 cenouras grandes
- 3 xícaras (chá) farinha de trigo ou integral
- 1 xícara (chá) açúcar demerara ou mascavo
- 1/3 xícara (chá) óleo comum
- 3 ovos- 1 colher (sopa) fermento químico
- gotas de chocolate
Modo de preparo:
Bata no liquidificador as cenouras descascadas, o óleo e os ovos
até ficar homogêneo. Transfira a massa para uma travessa e
acrescente a farinha peneirada, o açúcar e as gotas de
chocolate. Por fim, incorpore o fermento delicadamente. Asse em
forminhas individuais ou em forma untada em forno pré-aquecido
a 180ºC por cerca de 40 minutos. Faça o teste do palito.
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NUGGETS DE BRÓCOLIS
Ingredientes:
- 3 ovos
- 1 xícara de farelo de aveia
- 1 brócolis picado
-1 xícara de queijo branco ralado
Modo de preparo:
Cozinhe o brócolis ao vapor e coloque-o no processador.
Adicione os ovos, farelo de aveia e o queijo. Processe por 5
minutos até formar uma pasta. Faça bolinhas e amasse com um
garfo. Coloque em forma untada e asse por 25 minutos.
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PAÇOCA DIVERTIDA NUTRITIVA
Ingredientes:
- 4 col. (sopa) de leite em pó desnatado
- 6 col. (sopa) de amendoim sem casca torrado
- 1 xíc. (chá) de proteina de soja texturizada torrada
- 4 col. (sopa) de açúcar demerara
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no processador (ou no liquidificador)
até formar uma farofa. Guarde em um pote com tampa. Na hora
de servir, coloque a paçoca em canudos de papel colorido ou em
tubinhos de ensaio.
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BOLINHO DE CARNE
Ingredientes:
- 3 ovos
- 1 xícara de farinha de aveia
- 1kg de carne moída
- 1 cebola
- sal e temperos a gosto
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes com uma colher. Modele os bolinhos
do tamanho da sua preferência e asse em forno por 30 minutos
ou 15 minutos na Airfryer. Agora é só servir!

10

BOLO DE CANECA INTEGRAL DE BANANA
Ingredientes:
- 1 ovo
- 1 banana amassada (bem madura)
- 1 colher de sopa de açúcar demerara
- 3 colheres de sobremesa de farelo de aveia (pode dividir com
outras farinhas saudáveis)
- 1 pitada de canela ou cacau
- 1 colher de café de fermento
Modo de preparo:
Misture tudo (sempre deixando o fermento por último) com um
garfo em alguma xícara ou recipiente pequeno e leve ao microondas por 2 minutos. Depois de pronto misturar açúcar
demerara e canela e jogar por cima.
Para cara de vaquinha : Chocolate branco, chocolate 40% cacau e
confetes.
Obs.: para esse formato, fizemos 2 receitas e colocamos em um
recipiente um pouquinho maior que uma caneca..
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BATATINHA SMILE CASEIRA
Ingredientes:
-3 batatas médias comum cozidas
-1 colher (sopa) de manteiga ou creme vegetal
-2 colheres (sopa) bem cheias de fécula de batata
-Sal a gosto
Modo de preparo:
Amasse bem as batatas até obter um purê. Agregue os demais
ingredientes e misture bem até formar uma massa homogênea.
Envolva num plástico e leve à geladeira até a massa firmar. Mas
não se assustem porque a massa continuará macia, só que mais
firme. Abra a massa delicadamente com um rolo e corte como
desejar. Volte a massa já cortada para geladeira até gelar, não
esqueça de proteger com um plástico. Ou então, leve ao freezer.
Você pode assa-las na air fry ou no forno com elas apenas
refrigeradas ou congeladas. Se for assar no forno não esqueça
de untar a assadeira. Na air fry e no forno pincele azeite nas
batatinhas. Asse até ambos os lados ficarem dourados e sirva!
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BOLINHO DE ESPINAFRE COM COCO
Ingredientes:
- 2 ovos
- 1 xícara (chá) espinafre crú e picado (pique as folhas e complete
a xícara)
- ¾ xícara (chá) açúcar demerara
- 1/3 xícara (chá) óleo comum ou óleo de coco
- ½ xícara (chá) água temperatura ambiente
- 2 xícaras (chá) farinha de trigo ou farinha de aveia (ou mix de
farinhas)
- ½ xícara (chá) coco ralado sem açúcar
- 1 colher cheia (sopa) fermento químico
- gotinhas de chocolate forneável (opcional)
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador (exceto a farinha e o
fermento) até ficar homogêneo. Transfira a massa batida para
um recipiente, agregue a farinha e incorpore delicadamente o
fermento e as gotas de chocolate. Disponha a massa em
forminhas de papel amanteigado e asse em forno pré-aquecido a
180º por 13 a 15 minutos os bolinhos e 30 minutos para uma forma
maior (22cm). Faça o teste do palito. Após assados, retire-os
imediatamente do forno para não ressecar.
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PÃOZINHO COM CARINHA DE CORUJA
Ingredientes:
-1 fatia de pão integral
-1 fatia de mussarela
-2 fatias de ovo cozido
-2 fatias de azeitona preta (para o olho)
- 1 pedacinho de abobrinha (para o nariz)
-2 folhinhas de manjericão (para os bracinhos)
-2 folhinhas de alecrim (para o cabelinho).
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TORTA INTEGRAL DE MAÇÃ
Ingredientes:
Massa:
- 1 xícara(s) de chá farinha de trigo branca
- 1 xícara(s) de chá farinha de trigo integral
- 3 colher(es) de sopa iogurte natural desnatado
- 3 colher(es) de sopa creme vegetal
- 1 gema
Recheio:
- 1/2 xícara(s) de chá açúcar
- 3 colher(es) de sopa canela em pó
- 2 colher(es) de sopa açúcar
- 1 limão, raspa e suco
- 4 maçãs
Modo de preparo:
Descasque e corte as maçãs em "orelhas", ou radelas.• Deixe de molho na
água com o suco do limão.• Em uma vasilha, junte as farinhas, a gema, o
açúcar, 1 colher de canela, a raspa de limão e a manteiga.• Vá adicionando o
iogurte ate dar a liga.• Unte a forma e forre com a massa.• Faça uma mistura
de 2 colheres de sopa de açúcar com o restante da canela.• Polvilhe, metade
dessa mistura, por cima da massa.• Arrume as maçãs e polvilhe o restante
da mistura (açúcar e canela).• Coloque pra assar em um forno pré aquecido
por aproximadamente 40 min.
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PASTEL DE BATATA DOCE
Ingredientes:
- 3 gemas peneiradas
- 1 colher de café de sal
- 1 xícara de batata doce cozida e amassada
- 12 colheres de sopa de farinha de aveia (ou até desgrudar das
mãos)
- colher de chá de fermento para bolo
Modo de preparo:
Em uma tigela junte as gemas, sal, batata doce misture bem e vá
adicionando aos poucos a farinha de aveia até desgrudar das
mãos. Abra a massa e polvilhe 1 colher de chá de fermento parra
bolo. Em seguida divida a massa em 2 bolas médias. Coloque as
bolas de massa entre duas sacolas transparentes untadas com
azeite. Coloque sob uma pedra ou mesa e passe o rolo. Corte em
formato de círculo a massa, coloque o recheio a gosto e molde
como um pastel. Leve para assar em uma forma untada com
azeite e pincele 1 gema por cima. Deixe assar em forno médio até
dourar (por volta de 20 minutos).
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BOLINHO DE CHUVA COM GOIABADA
Ingredientes:
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de creme vegetal
- ½ xícara de açúcar demerara
- 2 xícaras de farinha de trigo
- ¾ de leite desnatado
- 1 colher de sobremesa de fermento químico
- 150 gramas de goiabada cortada em cubinhos
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture os ovos, a margarina, o açúcar, a farinha, o
leite e o fermento até ficar uma massa mole e homogênea.
Misture os cubos de goiabada. Distribua em forminhas de
empadinhas untadas com margarina. Coloque-as em uma
assadeira e asse no forno alto, a 200ºC, preaquecido, durante 20
minutos ou até dourar.
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BISCOITINHO DE QUEIJO MINAS
Ingredientes:
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 xícara de queijo minas ralado
- 3 colheres de sopa de água
- 2 col e ½ de creme vegetal
- 1 col de sopa de chia
Modo de preparo:
Mistura a farinha com a chia e o queijo e mexa. Logo após,
acrescente o creme vegetal e misture com as mãos. Vá
adicionando a água aos poucos até dar o ponto. Coloque em um
recipiente e cubra com plástico filme e deixe na geladeira por 30
minutos. Retire da geladeira, tire o plástico e abra a massa com
um rolo. Coloque em uma forma e leve ao forno para assar por
20 minutos. Obs: carinha de passarinho: linhaça, aveia e molho de
tomate natural.
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ESFIHA DE QUEIJO INTEGRAL
Ingredientes:
-1 copo (200ml) de leite desnatado morno
-1 copo (200ml) de água morna
-1/2 copo (100ml) de óleo
- 1 pacote de fermento biológico em pó
-1kg de farinha de trigo integral
-sal a gosto
Modo de preparo:
Junte todos os ingredientes em uma tigela, amasse com as mãos.
Faça bolinhas e deixe a massa descansar por 5 minutos. Recheie e
leve para assar em forno médio pré aquecido por 30 minutos. (Na
nossa receita utilizamos de recheio queijo mussarela, tomate e
orégano).
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HAMBÚRGUER DE FRANGO
Ingredientes:
- 1 ovo
- 1kg de filé de frango moído
- 4 colheres de sopa de quinoa cozida
- 1 cebola ralada
- temperos a gosto
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes mexendo bem, faça bolinhas. Leve
ao forno em uma forma untada e deixe até que asse por
completo, por volta de 30 minutos e sirva.
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COOKIE DE BANANA
Ingredientes:
- 2 bananas nanicas médias
- ½ xícara de aveia em flocos
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó solúvel
Modo de preparo:
Descasque e amasse as bananas com um garfo. Adicione a aveia
e mexa bem, em seguida adicione o chocolate. Faça bolinhas e
coloque em uma forma untada com creme vegetal. Leve para
assar em forno pré aquecido por 30 minutos.
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PIPOCA NO CARNEIRINHO
Ingredientes:
- 5 colheres de sopa de milho para pipoca
- 5 colheres de sopa de água
-sal a gosto
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes dentro de um recipiente de vidro
próprio para microondas. Mexa, cubra o recipiente com um
plástico filme e faça 4 furinhos para vazar o vapor. Leve ao
microondas em potência alta por 6 minutos.
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BOLINHO DE MAÇÃ
Ingredientes:
- 2 maçãs médias com casca
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1/3 de xícara de chá de óleo comum ou de coco
- 1 e ½ xícara de chá de farinha de trigo ou aveia (se precisar
acrescentar um pouco mais)
- canela em pó a gosto
- 1 colher de sopa de fermento
- 1 maçã fatiada para decorar
Modo de preparo:
Remova apenas o miolo das maçãs e coloque no liquidificador
com os demais ingredientes, exceto a farinha e o fermento. Bata
bem até ficar homogêneo. Acrescente a farinha, o fermento e
bata mais um pouco. Disponha a massa em forminhas de papel
amanteigado ou silicone, decore com as laminas de maçã e asse
em forno pré-aquecido a 180ºC, por cerca de 15 a 20 minutos.
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BOLINHO DE ATUM
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 latas de atum em óleo
- 1 batata inglesa cozida
- ½ cebola picada
Modo de preparo:
Amasse a batata e tire todo o óleo do atum com uma colher.
Misture tudo. Faça bolinhas com o auxílio de 2 colheres de sopa e
coloque os bolinhos em uma assadeira untada. Leve ao forno
médio até dourar.
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CARINHA DE ABACAXI
Ingredientes:
-Abacaxi
-Uva passa (olhos)
-Almeirão (cabelo e boca)
-Uva verde (laço do cabelo)
-Linhaça (sardinhas)BOLINHO DE ATUM
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TORTA INTEGRAL DE LEGUMES
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1/3 xícara de chá de Azeite
- 2/3 xícara de chá de água
- 2 dentes alho
- 1/2 unidade cebola
- 1/2 xícara(s) de chá abobrinha picada em cubos
- 1/2 xícara(s) de chá brócolis picado em cubos
- 1/2 xícara(s) de chá cenoura picada em cubos
- 1 unidade ovo
- 1/3 xícara(s) de chá queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara(s) de chá creme de leite
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Massa:
Junte a farinha e o azeite, misture bem e jogue água gelada aos poucos até
dar a liga.. Unte uma forma e distribua a massa.
Recheio:
Pique todos os ingredientes e refogue na seguinte ordem: alho, cebola,
brócolis, cenoura e abobrinha.. Deixe os legumes ao dente.
Cobertura:
Misture o ovo, queijo ralado e o creme de leite em uma tigela. Despeje o
refogado de legumes na massa, e adicione a cobertura.. Leve ao forno pré
aquecido por 20 minutos e sirva.
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SR. E SRA. ABACATE
Ingredientes:
-Abacate
-Pepino
(olhos e boca)
-Uva
(olhos)
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JOANINHA DE TOMATINHO CEREJA
Ingredientes:
- 8 tomatinhos cereja
- Sementes de linhaça (para fazer as pintinhas)
- 4 uvas cortadas a meio (para fazer a cabecinha)
- Pedacinhos de queijo branco (para olhos)•
- Folhas de manjericão para enfeitar
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CACHORRINHO DE LARANJA
Ingredientes:
-Laranja
-Marshmallow
(olhos)
-Bala
de gelatina colorida (olhos, focinho e boca)
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OVOS DIVERTIDOS
Ingredientes:
-Ovo
de galinha cozido
-Cravo
(olhos)
-Cenoura (bico)
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TARTARUGUINHA DE
FRUTAS
Ingredientes:
- Kiwi (para o casco)
- Uva verde (para cabecinha e patinhas)
- Confeito de cereal coberto com
chocolate branco (para os olhos)
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CARINHA DE MAÇÃ
Ingredientes:
- Maçã
- Cravos
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CACHORRINHO DE UVA
Ingredientes:
- Uva verde
- Cravos
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