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“Todas as mulheres transformam-se em suas mães. 
Essa é a tragédia delas. Isso não ocorre com os homens. 

Essa é a tragédia deles”, Oscar Wilde.

Às Mamães da Setre

    A real dimensão da grandeza que o escritor e dramaturgo irlandês 
(1854 – 1900) concedeu à condição de mãe abre margem para inúmeras 
interpretações. Mas, vamos combinar, encontrar a palavra que expresse – ou 
ao menos se aproxime –, do seu significado mais verdadeiro, configura-se 
em tarefa nada fácil.

     Poderíamos nos valer de amor, afeto, carinho, dedicação, tudo, cuidado, 
sublime, zelo. E até divina. Mas, ainda assim, não teríamos a convicção de 
ter encontrado a palavra certa. Certeza mesmo, temos apenas de que não 
há nada mais gostoso que abrir a boca e dizer: Minha Mãe
     Por isso, dedico aqui todo o meu carinho e as mais sinceras homenagens 
a todas as colegas da Setre que já tiveram o privilégio da maternidade.

Um beijo no coração de cada uma de vocês.

Álvaro Gomes
Secretário



A Mãe, a Tocha e a Constituição

    A Tocha Olímpica é a Mãe dos Jogos. A mãe está para família, assim 

como a tocha para as Olimpíadas. E a Constituição para um povo. Se a 

tocha celebra a paz, a união e a amizade entre os povos, mesmos 

propósitos embalam as outras duas ‘genitoras’: a dos filhos e a da pátria.

    Mas nem sempre a tocha é mãe. Nas mãos do atleta, torna-se filha. Ele 

a segura, como uma mãe abraça sua cria. A escolha do nome para conduzi-

la, traz a emoção da chegada de novo rebento.

     Que a passagem do símbolo dos jogos por 328 cidades brasileiras, sendo 

27 baianas, não acenda apenas a pira e reforce o sentimento olímpico. Mas 

também o espírito democrático, da ética e da paz.

   Como uma mãe não atira seu filho ao chão, nem o atleta deixa a 

tocha cair, um País não rasga sua Constituição. A receita da democracia 

será sempre o melhor prato de uma Pátria Educadora. Se a democracia 

for a Olímpia verde e amarela, nosso ouro sempre estará no pódio.

     Em clima olímpico, vamos celebrar, no domingo 8, mais um dia dedicado 

às Mães. Vamos homenageá-las com o criativo 

e estas boas dicas dos servidores. Que sejamos uma Secretaria Celebração. A 

Celebração da Tocha. Das Mães. E da Constituição. Que apreciemos... sem 

moderação.

Pimenta com Democracia

Gilmar Medeiros  
(ASCOM/SETRE)



Pratos Salgados



Salmão ao forno 
(Silvia Teles dos Santos / CSG)

INGREDIENTES
1 kg de filé se salmão
½ pimentão verde 
½ pimentão vermelho 
1 cebola grande
4 tomates maduros, sem pele e sem sementes
2 copos de requeijão
Batatas cortadas em rodelas finas (3 a 5mm)
Queijo mussarela fatiado
Alecrim
Manjericão (ou alfavaca)
Coentro
Alcaparras
Orégano
Azeite
Sal e pimenta

MODO DE PREPARO

     Coloque o manjericão (ou alfavaca), amasse junto com o sal e tempere o peixe, 
acrescentando, se quiser um pouco de pimenta e reserve (aqui coloquei alguns 
temperos que gosto, alecrim, um tempero que tenho próprio para salmão, pimenta 
do reino branca moída).

    Pique o tomate, a cebola, os pimentões em cubos pequenos, junto com o 
alecrim, o coentro e a alcaparra e faça um molho (não usei coentro e substituí 
por salsa). Pegue uma forma, unte com um pouco de azeite, coloque as batatas 
cortadas rodelas finas e forre a forma. 

Acrescente o filé de peixe já temperado e o molho preparado.

     Deixe assar por alguns minutos (até o peixe e as batatas ficarem ao ponto), 
retire do forno e cubra com o requeijão.

     Depois de coberto, coloque o queijo mussarela por cima, salpique o orégano 
e leve novamente ao forno até que o queijo derreta.

9
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Salpicão
(Ana Cláudia C. Brito / CDP)

INGREDIENTES
1 kg de peito de frango
1 xícara de vinho branco
1 kg de presunto fatiado
1 kg de queijo fatiado
4 cebolas grandes
1 xícara de açúcar
500g maionese
Azeite doce
Alho e sal
Passas a gosto

Tempere o frango com alho e sal.

Coloque em um recipiente o frango e acrescente o vinho por uma hora. 

Em uma panela deixe cozinhar.

Quando o frango estiver cozido desfie e coloque em um recipiente (reserve).

      Coloque em uma panela a cebola cortada em tiras, acrescente o açúcar e deixe 
cozinhar até ficar transparente, coe e reserve.

Corte o presunto e queijo em tiras (reserve). 

    Em uma travessa misture o frango, o queijo e o presunto, coloque a maionese 
e misture, acrescente a cebola e misture, por ultimo coloque o azeite doce e passas.

Se não for servi imediatamente coloque na geladeira.
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Pão de Sardinha
(Ana Cláudia C. Brito / CDP)

INGREDIENTES
1 pacote de pão de forma sem casca
4 latas de sardinha
500g de maionese
4 colheres de sopa de ketchup
2 pacotes de molho de tomate
2 tomates
1 cebola
Coentro e cebolinha verde
Sal a gosto ou caldo Knor
Azeite doce

     Corte a cebola e o tomate em pedacinhos, acrescente o tempero verde, azeite 
doce e sal ou Knor.

     Coloque os temperos para rechear e acrescente o molho de tomate até ficar bem 
grossinho (como se fosse o molho para lasanha).

Acrescente no molho as 04 colheres de ketchup.
Tire a espinha da sardinha e amasse com as mãos.

     Em um refratário coloque uma camada de pão, uma camada de maionese, uma 
camada de molho e uma camada de sardinha, repita esse procedimento até o pão 
acabar.

Cubra com um papel laminado e coloque na geladeira 30 minutos antes de servir.
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Vaca Atolada Mineira
(Maria Lúcia dos Santos / CSG)

INGREDIENTES
5 tomates descascados, picados sem sementes
1 kg de mandioca (aipim) descascada e cortada em pedaços
1 kg de costela de vaca
1 colher de chá de salsinha picada
4 dentes de alho amassados
1 cubo de caldo de carne
2 cebolas picadas
2 colheres de sopa de óleo
1 colher de sopa de vinagre
8 cebolas pequena
Cheiro verdes picadas

     Tempere as costelas de vaca com o alho e a cebola, frite em uma panela pre-
viamente aquecida com óleo até dourar.

     Acrescente o vinagre, a cebolinha, a salsinha, os tomates e o cubo de caldo de 
carne e misture.

Cubra tudo com água e cozinhe até a carne ficar macia.
     Jogue a metade da mandioca (aipim) cortada em cubos e adicione mais água 
para cozinhar, a outra metade cozinhe separada e bata no liquidificador, quando 
estiver pronto coloque o aipim batido.

Salpique o cheiro verde.
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Conchiglione Recheado e Gratinado
(Fabiane Santos/ Transporte/DA)

INGREDIENTES
½ quilo de massa tipo concha
Sal e azeite a gosto
2 xícaras (chá) de molho de tomate
½ xícara (chá) de azeitonas verde picadas
2 xícaras (chá) de queijo tipo mussarela ralado
1 xícara (chá) de presunto picado
Orégano a gosto

Cozinhe a massa tipo concha em água, sal e um pouquinho de azeite 
(reserve).

Coloque o molho de tomate e as azeitonas em uma panela e deixe ferver.
Enquanto isso prepare o recheio do conchiglione.

Enrole as fatias de queijo e corte-as, como pequenos rocamboles.
Depois pegue os rolinhos e coloque dentro de cada conchiglione, arrume

no refratário.
Quando todos os conchigliones estiverem recheados, cubra-os com o molho

de tomate e azeitonas.
Espalhe um pouco de queijo ralado e orégano, leve ao forno por 15 minutos.

RECHEIO:
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Maxixada da Nair
(Sheila Christina Cardoso / SineBahia - Unidade Central)

INGREDIENTES
15 maxixes verdes (tamanho médio)
1 tomate maduro grande
1 cebola roxa média
1 cebola branca grande
1 pimentão verde médio
1 coco seco médio
500g de fato fresco (liso)
200g de camarão seco
Coentro da índia ou boi (do quintal) - a gosto (pode substituir pelo comum)
Cebolinha a gosto
2 pimentas de cheiro sem ardor
Sal a gosto

     Lavar o fato com bastante limão e depois aferventá-lo por 2 vezes, lavar e 
escorrer.

Cortar em cubos pequenos e reservar.

Lavar os maxixes, limpá-los e cortar em rodelas grossas (reservar).

     Coloque no liquidificar os seguintes temperos: as cebolas, tomate, pimentão 
e camarão seco (limpo).

Acrescentar o coentro, a pimenta e a cebolinha bem picados.

     Cozinhar o fato em panela de pressão com um pouco do tempero batido e 
pouco sal, quando estiver mole transferir para uma frigideira larga e funda 
levando ao fogo médio.

Acrescenta os maxixes em rodelas e o restante dos temperos

Leite de coco a gosto.

Colocar extrato de tomate ou azeite de dendê até ficar um caldo consistente.

Desligar e regar com azeite de oliva.
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Cuscuz Salgado
(Elisângela Barreto / CDP)

INGREDIENTES
1 cebola grande
1 tomate maduro
1 pimentão
2 dentes de alho
2 caldos kinor
1 lata de milho e ervilha ou somente ervilha
Um pouco de coentro
Um fio de azeite
2 latas de sardinha com molho de tomate
1 pacote de flocão de milho

     Corte todo o tempero e refogue em uma panela com o azeite, jogue o milho 
e ervilha, acrescente a sardinha, coloque um litro de água e deixe ferve.

     Com a ajuda de outra pessoa, joga aos poucos o flocão e vai mexendo para 
não embolar. Se for enfeitar cozinha ovos e coloque cortado em rodelas no 
fundo de assadeiras com pimentão e tomate, depois despeje os ingredientes 
encima, deixe esfriar um pouco, corte e sirva.

     Dica: se gostar com camarão, afervente os camarões antes, bater no liquidifi-
cador e acrescenta durante a fervura do litro de água com os temperos.
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Lombo de Porco à Moda do Sul
 (Nilza Maria Santana/ COPEL)

INGREDIENTES
1 kg lombo de porco
2 uni limão
3 dentes alho espremido e picado
1 xícara vinho branco seco
¼ xícara óleo de milho
1 cebola picada
3 tomates sem pele, sementes e em cubos pequenos
3 maçã ácida (verde), sem casca, sementes e em cubos pequenos
1 colher de sopa de farinha de trigo
1 xícara creme de leite fresco
Pimenta-do-reino moída na hora e sal a gosto

     Corte o lombo de porco em cubos pequenos. Em uma tigela, tempere com 
sal e pimenta-do-reino moída na hora. Esprema os limões e junte o vinho 
branco. Esfregue bem o tempero no lombo. Cubra e deixe marinar por 15 
minutos.

   Em uma panela, coloque o óleo e refogue a cebola e o tomate, sempre 
mexendo muito bem. Junte a maçã e despeje 1 xícara de água quente. Continue 
misturando e coloque sal. Tampe e deixe cozinhar em o fogo baixo.

     Quando a carne estiver macia (se necessário, acrescente água quente), jogue 
a farinha e mexa bem. Logo em seguida acrescente o creme de leite fresco. 
Deixe ferver e apague o fogo.

Sirva em seguida com arroz branco ou batata frita.
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Lasanha de Frango com Bacon 
(Lilian Veloso Xavier / Protocolo)

INGREDIENTES
500g de massa de lasanha
1 peito de frango
500g de bacon
500g de presunto
500g de mussarela
Sal a gosto
1 cebola ralada
3 caixa de molho de tomate
2 pacote de queijo ralado
1 lata de ervilha com milho
2 colheres de margarina
2 colheres de óleo
1 tablete de caldo de galinha
3 colheres de azeite
Orégano

LASANHA:
     Cozinhe a massa segundo as orientações do fabricante, despeje no escor-
redor em água corrente, lave bastante para não grudar e reserve.

FRANGO:

Cozinhe o peito de frango em água (sem óleo), após cozido, desfie-o.

Em uma panela refogue a cebola, frango desfiado, molho de tomate, deixe 
cozinhar por 3 minutos e reserve.

Em uma frigideira frite o bacon em fatias até ficar crocante.

MONTAGEM:
Forre o fundo da assadeira já untada com a margarina, coloque uma camada
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de massa, cubra-a com uma camada de presunto e algumas fatias de bacon.

Coloque uma camada de molho de tomate
     Repita as camadas com o queijo, bacon e o molho de tomate, depois 
outra camada com o molho do peito de frango, bacon, coloque a ervilha 
e o milho por cima.

     Finalize a última camada com o restante do queijo, presunto, queijo 
ralado o azeite e polvilhe por cima o orégano, leve ao forno alto (220°C) 
pré-aquecido, por cerca de 20 minutos.
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Pão de Assadeira 
(Darci Franco / CRH)

INGREDIENTES
2 copos de leite morno
2 pacotes de fermento biológico seco
3 colheres de café de açúcar
1 colher de café de sal
½ copo de óleo
3 ovos inteiros na temperatura ambiente
Recheio a gosto
Sardinha
Frango desfiado
Carne moída e temperada atum, etc.

     Bata no liquidificador, depois acrescente 2 copos de farinha de trigo e bata 
novamente.

     Coloque a massa na assadeira grande e deixe fermentar dentro do forno 
por 30 minutos e após assar.
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Pão de Queijo 
(Maria Aparecida / APG)

INGREDIENTES
500 ml de leite morno
1 xícara de açúcar
1 xícara de óleo
3 ovos
1 pacote de fermento para pão (11g)
Queijo ralado a gosto
1 pitada de sal
3 xícaras de farinha de trigo

Em um recipiente reserve a farinha de trigo.

Bata no liquidificador todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo.
     Acrescente a farinha aos poucos no liquidificador e vai batendo até não ter 
mais nenhum vestígio de farinha.

     Coloque a massa em uma assadeira untada e enfarinhada, deixe descansar 
por 30 minutos ou mais.

Leve para assar em forno pré-aquecido em 180ºC.

Dica: após retirar do forno pincele com margarina e polvilhe queijo ralado 
ou rale um queijo de sua preferência e coloque por cima com orégano.
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Peixe Assado
(Cristina Márcia / CRH)

INGREDIENTES
1 peixe anchova ou guaricema grande inteiro fresco
250g de camarão fresco
100g de camarão seco
1 dente de alho grande picado
Coentro
Cebola
Tomate
Limão
Azeite oliva extra virgem
1 sachê de Sazon
Sal a gosto

   Depois do peixe tratado e bem lavado, temperar com alho, pimenta e 
cominho, sal e limão, deixar marinando de um dia para o outro para pegar 
gosto.

RECHEIO:

OBSERVAÇÃO:

   Com um machucador pega-se os camarões secos, o coentro, o alho, o toma-
te, a cebola, o Sazon e triture tudo. Coloque os camarões frescos com azeite 
de oliva, mistura tudo e coloca dentro do peixe.

     Forre com papel laminado. Ponha para assar no forno convencional ou 
na churrasqueira.
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Quibe de Forno com Ricota 
(Harlen Santos / COINSD)

INGREDIENTES
½ kg de trigo
1 xícara de chá hortelã miúdo
1 xícara de cenoura ralada
1 cebola grande picada
4 dentes de alho ralado
1 xícara de chá de cebolinha cortadinha
1 pimentão grande picada
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de pimenta de cominho
1 pacote de queijo ricota pequeno cortado em cubos
Molho shoyu a gosto

     Ponha o trigo de molho por 15 minutos em uma vasilha com 1 litro de 
água morna.

     Coloque todos os temperos para refogar em panela aquecida com um 
pouco de água, acrescente o queijo ricota e misture tudo.

     Em seguida escorra o trigo e misture com o refogado e coloque em assa-
deira untada com óleo e para assar em forno pré aquecido por 40 minutos, 
depois de assado coloca molho shoyu por cima.
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Suflê de Bacalhau 
(Carla Guimarães / Contratos)

INGREDIENTES
½ kg de bacalhau
250g de batatas cozidas
2 xícaras de leite
2 colheres ( sopa) de azeite
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
5 ovos
Salsa e cebolinha picada

     Dessalgue o bacalhau, escalde, retire as peles e espinhas e desfie. Regue 
com azeite e reserve.

     Passe as batatas pelo espremedor e misture com as gemas, acrescente o 
bacalhau, a manteiga e 2/3 do queijo ralado e misture bem.

     Adicione a salsa e a cebolinha picadas, por ultimo as claras batidas em 
neve firme, misturando em movimentos de baixo para cima.

     Numa forma ou travessa de vidro unte com manteiga e polvilhe com fa-
rinha de rosca, acrescente a mistura do bacalhau, polvilhe com o restante 
do queijo ralado e leve ao forno quente, pré-aquecido até dourar.
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Sertanejo de Capote 
(Carla Guimarães / Contratos)

INGREDIENTES
1 kg de aipim cozido
1 kg de carne do sol
300g de carne de fumeiro
1 cebola cortada em rodelas
400g de queijo coalho ralado
3 bananas da terra cortadas ao cumprido
Leite líquido a gosto
1 caixa de creme de leite
Manteiga

   Bata no liquidificador ou multiprocessador o aipim cozido com o leite 
(acrescente o leite aos poucos) até ficar em ponto de purê, leve ao fogo 
numa panela para refogar o purê com um pouco da manteiga, cebola e alho 
picadinho (a gosto), desligue o fogo e por último acrescente o creme de leite 
aos poucos até ficar bem cremoso e reserve.

     Corte a carne do sol e a de fumeiro em cubinhos, se necessário dessalgue 
a carne do sol e reserve. Numa frigideira coloque um pouco de óleo deixe 
esquentar bem e acrescente a carne do sol, deixe fritar até ficar ao ponto, 
acrescente a carne de fumeiro e por ultimo a cebola em rodelas, reserve.

Frite a banana da terra e reserve.

   Num refratário de vidro unte com um pouco de margarina e faça uma 
camada do purê de aipim, coloque por cima as carnes depois as bananas fri-
tas, cubra com o restante do purê de aipim e por último o queijo coalho ra-
lado. Leve ao forno até derreter o queijo e dourar.
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Cozido da Dona Jô 
(Naiara Winie / COPAT)

INGREDIENTES
1 kg de chupa molho
½ kg charque (retire o sal)
1 paio
200g toucinho
2 calabresas
400g costela de porco (retire o sal)
400g sal presa
250g bacon
2 bananas da terra
2 cenouras
½ kg de quiabo
3 batatas
1 chuchu
1 repolho médio
1 cabeça de alho
4 colheres de sopa de extrato de tomate
2 cebolas grandes
1 tomate grande
1 pimentão
Coentro
Cominho
Azeite de oliva

     Bata no liquidificador a cebola, pimentão, tomate, extrato de tomate e re-
serve. Em uma panela refogue o alho, cebola, cominho e azeite de oliva até 
dourar.

     Corte as carnes em cubos e adicione à calabresa, paio, costela, toucinho, 
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bacon e coloque na panela junto com o alho, cebola e os temperos batidos no 
liquidificador. Deixe rechear e adicione um pouco de água dando uma fervura 
de 10 minutos.

       Coloque as verduras mais duras e adicione o restante até cozinhar, em se-
guida verifique se as carnes já estão cozidas e desligue.

       Separe as carnes em um recipiente e as verduras em outro. Retire parte 
do caldo em uma panela, adicione farinha para ser feito o pirão.
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Couve-Flor Gratinado 
(Lysi Valéria / CSG)

INGREDIENTES
Couve-flor média
½ xícara (chá) de queijo ralado, para polvilhar
1 vidro de leite de coco
2 xícaras de chá de leite
1 cebola ralada
4 ovos
2 colheres de sopa de manteiga
4 colheres de sopa de farinha de trigo
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Cozinhe a couve-flor em água e sal, por 15 minutos e reserve.
     Bata no liquidificador todos os ingredientes menos a cebola e a manteiga, 
reserve.

     Em uma panela, refogue a cebola com a manteiga, acrescente a mistura do 
liquidificador e mexa até que forme um creme.
     Coloque a couve-flor em um refratário e despeje o creme por cima.

Polvilhe queijo ralado e asse até dourar.
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Feijoada de Mariscos 
(Maria Neide / CSG)

INGREDIENTES
2 kg de feijão fradinho
200g de siri catado
200g de camarão
200g de ostras
200g de chumbinho
200g de sururu
200g de caranguejo catado
200g de lula
200g de mexilhão
200g de lagosta
4 tomates grandes, 3 cebolas grandes, 1 maço de coentro, 1 cabeça de alho, 
5 limões, 4 colheres de azeite de oliva, 1 litro de leite de coco
½ litro de azeite de dendê

Limpe e tempere todos os mariscos com limão alho e coentro e reserve.
     Com os temperos restantes, faça um refogado e misture com os frutos do mar. 

Coloque no fogo só para refogar.
     Cozinhe o feijão fradinho, escorra e misture com os mariscos, coloque o 
leite de coco e o dendê. Acompanhamento arroz branco.
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Empanada Rosada de Queijo e Presunto 
(Bárbara Cátia / CRH)

INGREDIENTES
4 ovos
1 xícara de óleo
1 cubo de caldo de galinha
50g de queijo ralado
2 colheres de manteiga ou margarina
1 colher de extrato de tomate
2 ½ xícaras de leite
2 xícaras de farinha de trigo

   Bata no liquidificador primeiro os ovos em seguida acrescente o óleo, 
quando estiver cremoso, coloque o caldo de galinha, o queijo ralado, a man-
teiga e o extrato de tomate.

     Em uma assadeira untada com óleo coloque metade da massa, acrescen-
te o recheio, depois cubra com a outra metade da massa, leve ao forno pré-
aquecido por aproximadamente 30 minutos.

400g de queijo
250g de presunto
1 tomate picado sem semente
1 cebola (pequena) picada
Orégano a gosto

RECHEIO

     Continue batendo até unificar todos os ingredientes, acrescente o leite e a 
farinha de trigo batendo sem parar por aproximadamente três minutos.
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Yakisoba Light 
(Yolanda Costa / Gabinete)

INGREDIENTES
Repolho roxo fatiado
Acelga fatiada
Pimentão (verde, vermelho, amarelo)
Brócolis (aferventado)
Couve flor (aferventado)
Cebola cortada em pedaços grandes
Alho triturado
Sal a gosto
Alho poró (opcional)
Para refogar, apenas vinagre e azeite de oliva.

     Em uma caçarola grande coloque a carne escolhida, o sal e o azeite de oliva 
e o alho, a cebola, e acrescente aos poucos o vinagre e os outros ingredientes, 
misturando até dourar.

Por último, coloque o macarrão, e desligue o fogo.

Obs.: As quantidades dos ingredientes podem variar, de acordo com a quan-
tidade de pessoas a serem servidas.

MACARRÃO (OPCIONAL)
Bifum (feito de arroz), ou integral bem fino (usar pequena quantidade).

OPÇÕES
Carne, frango (em pequenos pedaços) ou camarão aferventado.
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Pato à Primavera 
(Antonio Luiz Diniz / ASCOM)

INGREDIENTES
1 pato
5 limões
2 cebolas grandes
5 dentes de alho
2 tomates grandes
2 pimentões grandes
Batatas em pedaços
Cenouras em tiras
Brócolis
Castanha de caju
Salsa, coentro, hortelã, cebolinha a gosto.
Corante a gosto
Pimenta cominho a gosto
Sal a gosto
Vinagre 
Óleo

   Um pato limpo bem lavado com limão - cortar em pedaços e passar com 
água fervente (ferver a água e jogar em cima dos pedaços, escorrer a água para 
temperar).

   Coloque os seguintes temperos: alho, cebola, pimenta cominho, tomate, 
pimentão, corante, salsa, coentro, hortelã, cebolinha, suco de limão, um pouco 
de vinagre, extrato e um tablete de caldo de galinha, sal a gosto e amassar 
todo o tempero.

     Passe os pedaços do pato pelo tempero e arrume numa vasilha plástica.
     Regue com óleo e deixe na geladeira de véspera. Pode também fazer antes 
e congelar.
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     Na hora de preparar coloque cebola e alho na panela quando ficar bem quen-
te, coloque o pato na panela e vai misturando, deixa refogar até secar toda água.

     Passe tudo para uma panela de pressão, coloque água quente até cobrir todos 
os pedaços do pato. Deixe na pressão de 30 a 40 minutos.

     Depois passe todo o pato para uma panela baixa, tipo caçarola sem caldo. 
Na água que cozinhou o pato coloque batata cortada, cenoura em tiras, para 
cozinhar sem pressão.
    Depois de cozida, arrume na panela do pato, coloque brócolis e castanhas 
de caju para mais uma cozida rápida no restante do caldo e em seguida arrume 
tudo na panela do pato.

     À parte, coloque óleo para fritar com um dedo de alho picado e rodelas de 
cebola, junte rodelas de tomate, mais pimentão e um pouco de salsinha 
picada para refogar tudo junto.

   Coloque o restante do caldo que cozinhou os legumes para uma ligeira 
fervura. Prove o sal, arrume os temperos por cima dos legumes com o pato e 
regue com o caldo.

     Servir com arroz com brócolis e cenoura. Pode acompanhar também uma 
farofa.

Obs.: a quantidade de pato e quantidade do tempero depende do número de 
pessoas que serão servidas.
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Peixe à Moda Maranhense 
(Érica Roberta / COPAT)

INGREDIENTES
2 peixes tainha (grande)
Sal grosso
Limão

Abra o peixe por trás (costas do peixe), retire as vísceras e lave com limão.
Tempere com o sal grosso e asse na grelha ainda com as escamas.
Após assado, retire a pele que sairá com as escamas também.

     Deguste com arroz de toucinho (doure o toucinho branco com alho e cebola, 
coloque o arroz, sal a gosto e água fervente, deixe cozinhar) e vinagrete.

Obs.: A quantidade de peixes depende de quantas pessoas irão consumir.
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Pizza de Ovo 
(Marina Costa / DG)

INGREDIENTES
3 ovos
1 cebola
1 tomate
200g queijo (fatiado)
200g presunto (fatiado)
Orégano, azeitona picada e sal a gosto.

     Corte a cebola e o tomate em rodelas finas, em uma frigideira antiaderente 
em fogo baixo, coloque um pouco de margarina ou manteiga em seguida uma 
camada da cebola, por cima os ovos (coloque uma pitada de sal), depois uma 
camada de presunto, outra camada de cebola, por último a camada de queijo. 
Finalize com o tomate, orégano e a azeitona picada, tampe e deixe cozinhar em 
fogo baixo por aproximadamente 10 minutos.

Obs.: importante! Cozinhe em fogo bem baixo para não queimar.
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Carne de Sol com Farofa D’água
(Elder Meira / Gabinete)

INGREDIENTES
600g de carne do sol (de preferência com dois pêlos) camada de gordura
1 copo de óleo
1 copo de água
1 copo de leite
1 tomate
1 cebola
½ pimentão
½ colher de manteiga
½ colher de azeite de oliva
1 pitada de sal
Cheiro Verde (salsa e cebolinha)
Farinha de mandioca

     Lave bem a carne (pedaço inteiro) para retirar o sal, enxugue com um pano 
limpo (para quando for fritar não escaldar).

Aqueça o óleo e frite até que comece a ficar dourada (reserve).

MODO DE PREPARO DA FAROFA

Corte a cebola, tomate, pimentão e uma xícara de cheiro verde (reserve).

     Numa panela, coloque um copo de leite, um copo de água, ½ colher de azeite 
de oliva, uma pitada de sal, ½ colher de manteiga e deixe pegar fervura. Depois 
adicione a cebola e o pimentão por dois minutos. 

Obs.: pode ser com carne do sol, bode assado, costelinha de porco.

     Desligue o fogo, jogue o tomate e o cheiro verde. Deixe esfriar. Com a tempe-
ratura morna, comece a misturar a farinha até ficar aquela farofa empelotada, 
mas não deixe escaldar (por isso tem que deixar esfriar para não escaldar).



Pratos Doces
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Trilogia de Morango 

(Silvia Teles / CSG)

INGREDIENTES
4 placas de morango
3 cx de leite condensado
3 cx de creme de leite
3 colheres de leite em pó
300g de chocolate ao leite ou meio amargo
300g de nozes
3 colheres de açúcar

Adicione o leite condensado e o leite em pó e leve ao fogo.
Derreta o chocolate no microondas e acrescente o creme de leite gelado.

Leve ao fogo os morangos e as 3 colheres de açúcar.

     Em um refratário coloque uma camada do creme feito com leite condensado 
e com o leite em pó. Uma camada do chocolate com creme de leite e outra 
camada do leite condensado com leite em pó. Nozes e morangos cortados em 
cima para enfeitar.

CALDA:
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Queijadinha Deliciosa 
(Celeste Pereita / SineBahia Vitória da Conquista)

INGREDIENTES
2 copos de açúcar
4 ovos
½ litro de leite
1 colher de manteiga
2 colheres de trigo
100g de coco ralado
100g de queijo ralado

     Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque para assar em fogo 
aquecido por 30 minutos. 



MODO DE PREPARO

39

Delícia de Chocolate com Café 
(Fabiane Santos / Transporte)

INGREDIENTES
400g de chocolate (metade ao leite e metade meio amargo)
4 ovos
½ xícara (chá) de café quente
1 colher (chá) de extrato de baunilha
1 pacote de gelatina sem sabor
Biscoito Maizena ou Maria

    Bata os ovos, chocolate e extrato de baunilha no liquidificador. Vá adicio-
nando o café aos poucos e continue batendo. Dissolva a gelatina sem sabor e 
adicione a mistura do liquidificador.

     No refratário, forre a primeira camada de biscoito, despeje uma parte do 
creme do liquidificador. Coloque mais uma camada de biscoitos e complete 
com o restante da mistura. Leve à geladeira por 4 a 6 horas.

Opcional: pode colocar em cima uma farofa feita com amendoim torrado.
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Bolo Goiabada 
(Susane Santana / CRH)

INGREDIENTES
1 ½ xícara (chá) farinha de trigo
¼ xícara (chá) óleo
1 colher (sopa) margarina
2 ovos
1 xícara (chá) açúcar
½ colher (sopa) fermento em pó
½ cx de goiabada (pequena)
½ lata de leite condensado

Corte a goiabada em tiras finas (reserve).
     Misture os seis primeiros ingredientes e coloque a massa em forma peque-
na untada e enfarinhada.

Por cima da massa, coloque as fatias de goiabada e o leite condensado.
Asse em forno pré-aquecido a 180ºC por 30 minutos.

Sugestão: lanche da tarde. Servir com chá.
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Pavê Goiabada 
(Daniela Amaral / CDP)

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado
3 colheres de sopa de Maizena ou Cremogema
2 ovos
700 ml de leite
1 lata de creme de leite (pode ser com o soro)
1 goiabada
10 biscoitos tipo Maizena

     Junte o leite condensado, as duas gemas, a maizena ou cremogema e 500 
ml de leite. Leve ao fogo até formar um creme bem consistente.

Derreta a goiabada e despeje sobre o creme.
Umedeça os biscoitos no restante do leite e coloque sobre a goiabada.

   Por último, bata as claras até ficarem em ponto de neve e acrescente o 
creme de leite e una-os com cuidado. Coloque por cima dos biscoitos e leve ao 
congelador até endurecer.
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Torta de Tapioca 
(Elanne Monteiro / CMO)

INGREDIENTES
250g de tapioca
1 pacote de coco ralado (em flocos)
1 copo de leite
250g de açúcar
100g de margarina
4 ovos
1 colher de sobremesa de fermento

   Em uma vasilha coloque a tapioca, o coco e o leite. Misture tudo e deixe 
descansar (se ficar seca demais na hora de mistura coloque mais um pouco 
de leite). Em outra vasilha junte a margarina, o açúcar e os ovos. Bata tudo na 
batedeira até ficar um creme branco. Depois, vá colocando a 1º mistura aos 
poucos (tapioca, coco e o leite) e continue batendo. Por último, coloque o fer-
mento. Unte uma forma e coloque para assar de 30 a 40 minutos.

Doce de Leite

1 lata de leite condensado
1 colher de sobremesa de margarina
3 colheres de sopa de leite
3 pacotes de coco ralado em flocos úmidos e adoçado
Leve tudo ao fogo e mexa até soltar do fundo da panela (como um brigadei-
ro branco). Cubra o bolo e depois coloque o coco ralado por cima.

RECHEIO

COBERTURA
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Cocada de Forno 
(Mª Fátima Rocha / CSG)

INGREDIENTES
2 cocos ralados de costas
2 latas de leite moça
4 ovos (claras separadas)
2 colheres de manteiga ou margarina
1 xícara de açúcar

Numa vasilha coloque a gema, o açúcar e a margarina. Mexa bem.
Coloque o coco ralado e duas latas de leite moça e mexa.
Bata as claras em neve e coloque mexendo de baixo para cima.

     Unte um pirex com margarina e coloque para assar. Não deixe escurecer em 
baixo.
     Retire do forno e deixe esfriar. Coloque a cobertura por cima e quando esfriar 
coloque na geladeira.
     Pode fazer de 3 a 4 dias antes da festa. Se quiser fazer pequena, coloque a 
metade dos ingredientes.

Brigadeiro mole
2 latas de leite moça
1 colher de sopa de margarina
4 colheres de sopa cheia de nescau

COBERTURA
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Bolo de Milho Verde 
(Fernanda Andrade / APG)

INGREDIENTES
1 lata de milho verde (sem água)
4 ovos
1 lata de leite condensado
3 colheres de (chá) de fermento
1 colher de (sopa) de manteiga
100g de coco seco ralado

     Bata todos os ingredientes no liquidificador. Asse em forma de buraco pe-
quena, untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, por cerca de 40 minutos.
Dica: se a forma for grande acrescente mais, a metade dos ingredientes acima.
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Bolo de Tapioca / Cobertura de Leite Condensado 
(Aline Nery/ CHEGAB)

INGREDIENTES
4 ovos
1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
2  xícaras de açúcar
½ xícara de leite
1 xícara de farinha de trigo
200 ml de leite de coco
3 xícaras de farinha de tapioca
1 colher de sopa de fermento em pó
1 lata de leite condensado

    Bata o açúcar com as gemas, acrescente o leite, a farinha de trigo, o leite 
de coco e a tapioca. Em seguida, as claras batidas em neve e o fermento.

     Coloque a mistura numa assadeira untada e enfarinhada e leve ao forno 
pré-aquecido. Deixe o bolo no forno até que fique dourado.

     Deixe esfriar um pouco e desenforme tendo o cuidado de colocá-lo num 
vasilhame um pouco fundo para não derramar a cobertura.

BOLO:

COBERTURA:

     Numa panela antiaderente, leve ao fogo o leite condensado e mexa até en-
grossar um pouco.

Despeje a cobertura ainda bem quente sobre o bolo e sirva.
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Bolo de Banana Madura 
(Vera Aguiar / Contratos)

INGREDIENTES
2 xícaras de chá de farinha de trigo
2 xícaras de chá de açúcar
2 colheres de sopa de margarina (com sal)
1 ovo (inteiro) e 4 gemas
½ xícara de leite
5 bananas batidas no garfo
1 colher de sopa cheia de fermento em pó
4 claras em neve

    Comece caramelizando uma forma com duas xícaras (chá) de açúcar. Corte 
bananas (ao cumprido) e forre a forma.

Obs.: pingue duas gotas de vinagre para não açucarar a calda.

     Bata o açúcar com a margarina, o ovo e as quatro gemas. Acrescente a farinha
 de trigo aos poucos, intercalando com o leite. Misture as bananas bati-
das e o fermento em pó. Coloque as claras em neve e misture delicadamente.

     Despeje tudo na forma caramelizada. Com o forno já pré-aquecido asse 
em temperatura de 180 graus por 40 minutos.

     Desenforme ainda quente para que a calda se desprenda da forma. Perto 
de servir, polvilhe a canela em pó.
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Mousse de Maracujá com Calda de Brigadeiro 
(Carla Lago / CSG)

INGREDIENTES
2 latas de leite condensado
1 lata de creme de leite sem soro
1 lata de suco de maracujá (medida da lata de leite condensado, aproxima-
damente oito maracujás)
5 colheres de sopa de chocolate em pó
¼ xícara de leite líquido (60 ml)

    Em um recipiente adicione uma lata de leite condensado, o chocolate em
pó e a xícara de leite. Leve ao fogo e mexa até formar uma calda consistente. 
Logo, em seguida, despeje em uma tigela de vidro e espalhe até decorar toda 
a tigela.

     Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco 
concentrado do maracujá.

Disponha o mousse na tigela untada com o brigadeiro e leve à geladeira.
Deixe na geladeira por, aproximadamente, quatro horas e sirva.

CALDA:

MOUSSE:
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Pavê de Biscoito Salclic 
(Ana Maltez / CDP)

INGREDIENTES
2 pacotes de biscoito salclic (tradicional) ou biscoito salgado similar
2 latas de creme de leite (sem soro)
1 lata ou vidro de doce de leite cremoso
1 lata ou vidro de doce de goiaba cremoso

Utilizar um refratário retangular, tamanho grande ou médio.
Arrumar em camadas os ingredientes, obedecendo a seguinte ordem:
Primeira camada: biscoito salclic.
Segunda camada: metade da lata de doce de leite cremoso.
Terceira camada: biscoito salclic.
Quarta camada: metade do doce de goiaba cremoso.
Quinta camada: Uma lata de creme de leite, sem soro (o creme de leite é para 

ser colocado em cima da camada de doce de goiaba cremoso).
Sexta camada: biscoito salclic.

A partir daí, repetir mais uma vez as outras camadas, na mesma ordem.

A última camada será do creme de leite.
     Você pode finalizar o pavê, cobrindo o creme de leite com o restante do 
biscoito triturado.

Levar ao congelador por duas horas, antes de servir.
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Bolo de Banana D’água 
(Denise Paixão / Contratos)

INGREDIENTES
1 ½ xícara de chá de farinha de trigo
1 ½ xícara de chá de amido de milho
1 colher de sopa de fermento
2 xícaras de chá de açúcar
1 xícara de chá de manteiga
1 dúzia de banana d'água cortada em fatias
100g de passas
3 ovos
1 xícara de chá de leite liquido
Canela em pó

Misturar em uma tigela, as farinhas, manteiga, gemas, fermento e o açúcar. 

Faz uma farofa e reserva.
Bate as claras em neve e acrescente o leite liquido.

     Unta uma assadeira com manteiga. Coloque a metade da farofa. Depois as 
fatias da banana por cima, a outra metade da farofa, as passas e, por último, 
as claras em neve.

Polvilhe com a canela e asse.
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Pudim ao Forno 
(Jéssica Pires / COQUAP)

INGREDIENTES
3 ovos
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite

Bata no liquidificador os ovos, leite condensado e creme de leite e reserve.
     Na própria assadeira do pudim, leve a boca do fogão para derreter o açúcar 
para fazer a calda até a coloração dourada. Cuidado para não queimar! Mexer
 com a colher, caso seja necessário. Assim que estiver bom, despejar os ingre-
dientes batidos no liquidificador. Leve ao forno. Não é necessário 
colocar em ‘‘banho maria’’.

     Asse em forno baixo e verifique a consistência com o palito e a coloração na 
parte superior dourada. Se o palito sair sequinho o pudim está pronto.

Espere esfriar para retirar da forma.

CARAMELO
1 xícara (chá) de açúcar

Dica extra: para retirar o sabor desagradável do ovo, antes de batê-lo no liqui-
dificador coloque-o em uma tigela e acrescentar colheres contendo água gelada 
na proporção do ovo. Ex. Se são três ovos coloque três colheres de sopa de água 
gelada.
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Queijadinha de Mainha 
(Julmara Brito/ SineBahia Amargosa)

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado
2 gemas
3 colheres de sopa de queijo ralado
1 xícara de coco ralado

Misturar o leite condensado com as gemas até o creme ficar consistente.
Coloque no creme, o queijo e o coco.
Asse em forminhas forradas com papel manteiga por 30 minutos.




