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PREFÁCIO
Este Livro de receitas surgiu no âmbito do projeto de educação alimentar "Comer bem é ser fixe!", desenvolvido

pelo Município de Alcobaça, no qual os alunos das turmas envolvidas criaram várias receitas, chegando o

momento de as partilhar convosco.

O Projeto "Comer bem é ser fixe!" pretende, através da realização de várias atividades, promover um

comportamento positivo relativo à alimentação através do incentivo à adoção de hábitos alimentares e um

estilo de vida saudável junto dos alunos, encarregados de educação, professores e pessoal não docente. 

O projeto teve inicio no ano letivo 2017/2018 junto de 5 turmas do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico e,

desenvolveu-se junto das mesmas turmas até ao seu 4º ano, ou seja, até ao final do ano letivo 2020/2021.
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PEQUENO ALMOÇO
 



1. Corta as bananas em rodelas.
2. Coloca as bananas, o leite e um pouco de canela num liquidificador e tritura até obteres uma mistura cremosa.

Nota: Caso não tenhas liquidificador podes utilizar a varinha mágica. 

Batido de Banana e canela

- 1 Litro de Leite
- 2 bananas
- Canela q.b

Ingredientes (para 4 pessoas)

Modo de Preparação
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Receita de - 2ºF Centro Escolar de Benedita ( 2018/2019)



Iogurte Colorido

1. Corta a fruta em pedaços pequenos e reserva. 
2. Numa taça (ou copo) coloca uma camada de fruta, uma camada de iogurte polvilhado com canela, uma camada de flocos de milho. 
3. Repete a operação nos restantes copos/taças para toda a família.

- 4 Iogurtes Naturais (não açucarados)
- 30g (por pessoa) de Flocos de milho
- 4 porções de fruta da época Variada
- Canela q.b

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 1º2º SMP Escola Básica do 1º Ciclo de São
Martinho do Porto; 

- 2ºB Centro Escolar de Alcobaça ( 2018/2019)



1. Coloca, no liquidificador a aveia até que se transforme em farinha.
2. Adiciona a banana (madura) cortada em pedaços pequenos, o ovo inteiro, a canela, a erva doce, a raspa do limão e bate muito bem.
3. Numa frigideira antiaderente, untada com um pouco de azeite, coloca a massa (dividida em dois, para duas panquecas) e deixa dourar de
ambos os lados.
4.  Podes acompanhar a panqueca com fruta fresca a gosto ou, por exemplo, maçã assada.
Nota: Também podes usar farinha de aveia (em vez de flocos de aveia) ou outra.

Panquecas de Aveia com Banana
- 4 Colheres de sopa de flocos de aveia 
- 1 banana
- 1 ovo
- Canela em pó q.b
- Erva Doce em pó q.b
- Raspa de limão ou laranja q.b

INGREDIENTES (PARA 2 PANQUECAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 2ºF Centro Escolar de Benedita ( 2018/2019)
                 2ºALF Escola Básica do 1º Ciclo de Alfeizerão



1. Lava muito bem todos os ingredientes. 
2. Corta a cenoura e a maçã em pedacinhos pequenos e coloca num liquidificador. 
3. Adiciona o sumo do limão e da laranja.
4. Adiciona um pouco de água e tritura tudo até obteres uma mistura homogénea. 

Com esta receita consegues obter cerca de 1 litro de sumo especial.

Sumo Especial
- 3 Cenouras
- 1 limão
- 2 maçãs
- 2 laranjas

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 2ºALF Escola Básica do 1º Ciclo de Alfeizerão             
(2018/2019)



1. Lava muito bem todos os ingredientes. 
2. Corta a cenoura e a maçã em pedacinhos pequenos e coloca num liquidificador. 
3. Adiciona o sumo da laranja.
4. Adiciona um pouco de água e tritura tudo até obteres uma mistura homogénea.

Com esta receita consegues obter cerca de 1 litro de sumo especial.

Sumo Multicolor

- 3 Cenouras
- 2 maçãs
- 2 laranjas

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 2ºB Centro Escolar de Turquel ( 2018/2019)



 
1. Corta o queijo fresco em fatias. 
2. Coloca as fatias de queijo fresco sobre o pão, polvilha com um pouco de orégãos e rega com um frio de azeite.

Nota: Podes usar pão de centeio, alfarroba, de cereais ou outro.

Pão Especial

- 4 fatias de Pão Caseiro de mistura
- Azeite q.b
- Orégãos q.b
- 3 Queijos Frescos

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 2ºB Centro Escolar de Turquel ( 2018/2019)



 Sopas
 



1. Lava os legumes muito bem.
2. Tira a casca da abóbora, da cebola e do alho.
3. Corta os legumes em pedaços pequeninos e coloca numa panela com água a ferver. Tempera com umas pitadas de sal.
4. Deixa cozer os legumes e o feijão muito bem. De seguida tritura os legumes com uma varinha mágica.
5. Coloca o agrião na panela e deixa cozer ligeiramente.
6. Desliga o fogão e adiciona um fio de azeite.
7. Delicie-te com a Sopa da Amizade!

-75g Tomate                       - 1 colher de chá de Azeite
-50g Cenoura                      - Sal q.b
-125g Agrião
-100g Abóbora menina
-125g Feijão encarnado
- 1 Cebola média
-5 dentes de alho

Sopa da Amizade
INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 1ºA Centro Escolar de Turquel ( 2017/2018)



Sopa de Amigos

1. Lava muito bem todos os legumes.
2. Descasca a batata doce, o alho e a cebola.
3. Corta todos os legumes em pedaços pequenos.
4. Coloca os legumes numa panela com água a ferver e tempera com umas pedrinhas de sal.
5. Deixa os legumes cozinhar muito bem e de seguida tritura com a varinha mágica.
6. Junta um fiozinho de azeite e tira a panela do lume.
7. Serve a Sopa de amigos e delicia-te.

- 150g Cenoura                       -  1 colher de chá de Azeite
- 150g Couve-flor                    -  1 ramo de Salsa
- 70g Tomate                         -   Sal q.b. 
- 150g Batata doce
- 150g Brócolos
- 1 Cebola média
- 5 a 6 dentes de alho

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 1ºALF Escola Básica do 1º Ciclo de Alfeizerão             
( 2017/2018)



1. Lava muito bem os legumes e a maçã.
2. Tira a casca da cebola, do alho e da abóbora.
3. Corta a cenoura, a maçã, a abóbora, a cabeça de nabo e a cebola em pedaços pequenos e coloca numa panela. Junta as ervilhas e o talo da
couve.
4. Junta água e tempera com umas pedrinhas de sal. Deixa cozer muito bem.
5. Tritura todos os legumes com uma varinha mágica.
6. Adiciona a couve que foi partida com os dedos em pequenos pedaços. Deixa cozinhar ligeiramente e junta um fiozinho de azeite. Tira do
fogão.
7. Delicia-te com a Sopa dos Super-Heróis.

- 71g Cenoura                         - 115g Couve repolho
- 47g Maçã                             - 170g Ervilhas
- 190g Abóbora menina            - 1 Cebola média
- 5 dentes de alho                    - 1 colher de chá de Azeite
- 1 Cabeça de Nabo média          - q.b. Sal

Sopa dos Super-Heróis
INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 1ºC Centro Escolar da Benedita ( 2017/2018)



Sopa dos Super-Poderes

1. Lava muito bem todos os legumes.
2. Corta em pedaços pequenos a cenoura, o tomate, a curgete, o alho francês e a cebola.
3. Coloca os legumes na panela com água, acrescenta o grão e o alho. Guarda um pouco de alho francês para colocar no final. Tempera com
uma pitada de sal.
4. Deixa cozer muito bem os legumes. Quando os legumes estiverem muito bem cozidos tritura com a varinha mágica.
5. Junta os espinafres e o restante alho francês cortado às rodelas. Deixa cozer ligeiramente.
6. Tira a panela do lume e junte um fio de azeite.
7. Delicia-te com a Sopa dos Super-Poderes

- 90g Alho francês                  - 5 a 6 dentes de alho
- 90g Cenoura                        - 1 ramos de Salsa
- 55g Tomate                         - 1 colher de chá de Azeite
- 100g Espinafres                    - Sal q.b.
- 50g Curgete
- 120g Grão
- 1 Cebola média

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 1ºSMP Escola Básica do 1º Ciclo de                 
São Martinho do Porto ( 2017/2018)



1. Lava muito bem todos os ingredientes.
2. Corta os ingredientes em pedaços. Reserva os espinafres.
3. Coloca os ingredientes cortados numa panela, cobre-os com água e adiciona uma pitada de sal. Leva a cozer ao lume.
4. Depois de cozidos tritura muito bem os legumes.
5. Junta os espinafres em pedaços e um fio de azeite. Desliga o lume.
6. Quando servires junta algumas folhas de coentros picados.
7. Delicia-te com a Super Sopa Altamente.

Super Sopa Altamente
- 130g Batata                   - 1 colher de chá de Azeite
- 82g Brócolos                  - Sal q.b
- 130g cenoura                  - Coentros q.b. (opcional)
- 100g Espinafre
- 80g Couve repolho
- 1 cebola média
- 5 dentes de Alho

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 1ºB Centro Escolar de Alcobaça ( 2017/2018)



POÇÕES
MÁGICAS



Salada Pozinhos de Perlimpimpim

1. Coze o milho e deixa arrefecer.
2. Lava muito bem os legumes e a fruta.
3. Descasca a banana. Corta o tomate, o pepino, a cenoura, a banana e a maçã em pedacinhos pequenos ( ou, podes ralar a cenoura e a
maçã) e coloca numa taça grande.
4. Na taça acrescenta a alface partida em pedacinhos pequenos e o milho. Envolve todos os ingredientes.
5. Se pretenderes podes temperar com umas gotinhas de limão e um fio de azeite, mas fica ao teu critério.
6. Não te esqueças de juntar aquele tempero muito especial, os pozinhos de perlimpimpim que não se veem com os nossos olhos mas
sentem-se com o nosso coração.

- 12 folhas de Alface
- 100g de milho
- 2 tomates pequenos
- 1/2 pepino
- 1 Cenoura
- 1 Banana
- 1 Maçã 
- Pozinhos mágicos de perlimpimpim

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 2º3º SMP Escola Básica do 1º Ciclo de                
São Martinho do Porto ( 2019/2020)



Poção dos Beijinhos

1. Lava muito bem a fruta.
2. Descasca a banana e o abacaxi.
3. Corta 4 rodelas de abacaxi em pedaços pequenos. Corta também a maçã, a pera e a banana em pedaços pequenos.
4. Coloca os frutos num liquidificador. Acrescenta raspa de limão e umas gotinhas de essência de baunilha. Tritura tudo até obteres a
consistência de uma papa.
5. Distribui a papa em tacinhas e decora com pedacinhos de amêndoa.
6. Não te esqueças de juntar aquele tempero muito especial, os pozinhos de perlimpimpim que não se veem com os nossos olhos mas
sentem-se com o nosso coração.

- 4 rodelas de Abacaxi               - Amêndoa Laminada (para topping)
- 1 Maçã                                 - Pozinhos mágicos de perlimpimpim
- 1 Pera
- 1 Banana
- Raspa de limão q.b
- Essência de baunilha q.b

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 3ºI Centro Escolar da Benedita                      
( 2019/2020)



Salada dos Sete

1. Coze o milho e deixa arrefecer. 
2. Coze os 4 ovos e deixa arrefecer.
3. Lava muito bem o tomate, a pera, as cenouras e a maçã.
4. Corta o tomate, a pera, a maçã em pedaços pequenos e coloca numa taça. Rala a cenoura e acrescenta à mistura anterior.
5. Acrescenta o milho e o ovo cozido cortado em pedaços pequenos.
6. Junta os orégãos e envolve muito bem.
7. Não te esqueças de juntar aquele tempero muito especial, os pozinhos de perlimpimpim que não se veem com os nossos olhos mas
sentem-se com o nosso coração.

- 2 Tomates médios                 - 4 Ovos cozidos
- 200g de Milho                       - Orégãos
- 1 Pera                                  - Pozinhos mágicos de perlimpimpim
- 2 Cenouras
- 1 Maçã

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 3ºD Centro Escolar de Turquel                  
(2019/2020)



Batido Mágico

1. Lava muito bem a fruta.
2. Descasca a banana e o quivi.
3. Corta a banana, o quivi e a maçã (com a casca) em pedaços pequenos.
4. Coloca a fruta num liquidificador. Junta o leite, a aveia, as avelãs e a canela. Bate muito bem até ficar tudo envolvido. Caso pretendas o
teu batido mais líquido basta acrescentares mais leite. 
5. Não te esqueças de juntar aquele tempero muito especial, os pozinhos de perlimpimpim que não se veem com os nossos olhos mas
sentem-se com o nosso coração.
Nota: Se não tiveres liquidificador podes usar a varinha mágica.

- 1 L de leite meio gordo                - 5 avelãs
- 1 banana madura                       - Canela q.b
- 1 maçã                                      - Pozinhos mágicos de perlimpimpim
- 1 Quivi
- 1 colher de sopa de aveia

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 2º3º ALF Escola Básica do 1º Ciclo de       
Alfeizerão ( 2019/2020)



Tutti Papa

1. Lava muito bem a fruta.
2. Descasca a banana, o quivi e a manga e coloca no liquidificador.
3. Junta os 4 iogurtes, canela a gosto, uma folhinha de hortelã e tritura tudo até obteres a consistência de uma papa.
4. Distribui a papa em tacinhas e decora com pedacinhos de amêndoa.
5. Não te esqueças de juntar aquele tempero muito especial, os pozinhos de perlimpimpim que não se veem com os nossos olhos mas
sente-se com o nosso coração,
Nota: Se não tiveres liquidificador podes usar a varinha mágica.

- 4 iogurtes naturais (não açucarado)    - Amêndoa Laminada (para topping)
- 1 banana                                         - Pozinhos mágicos de perlimpimpim
- 1 Quivi
- 1/2 manga
- Canela q.b
- Hortelã q.b

INGREDIENTES (PARA 4 PESSOAS)

MODO DE PREPARAÇÃO
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Receita de - 3ºB Centro Escolar de Alcobaça ( 2019/2020)



"Cozinhar é simultaneamente uma
brincadeira de crianças e um prazer de
adultos. Cozinhar com zelo é um ato de

amor."
CRAIG CLAIBORNE

https://www.pensador.com/autor/craig_claiborne/

