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                              “Cozinhar não é serviço. Cozinhar é um modo de 

amar os outros” (Mia Couto). 

 

 A DDZ Rural nestes muitos anos de sua atuação junto às escolas ribeirinhas e rodoviárias, tem se 

empenhado em desenvolver muitas frentes de ações que efetivamente convirjam em prestação de bons 

serviços a todas as comunidades e em especial aos seus alunos e servidores da Educação do Campo. 

Tamanho empenho tem sido evidenciado nos seus muitos resultados positivos, obtidos nos últimos anos, o 

que lhe coube título de destaque junto às diversas Secretarias do Município de Manaus. 

Dentre tantas ações, uma destas vem se destacando como premissa fundamental do trabalho da 

DDZ: investir na capacitação, incentivo e valorização dos servidores, que atuam na manipulação e preparo 

da alimentação escolar, oferecida todos os dias aos alunos de suas 83 escolas localizadas nos mais diversos 

recantos dos rios, lagos, igarapés, estradas e vicinais da cidade de Manaus. 

Pensando nesses processos colaborativos surgiu a ideia de realizar o Concurso Gastronômico 

Manipuladora Master Chef da DDZ Rural, com o intuito de incentivar a criatividade dos trabalhos dos 

manipuladores, diversificar o cardápio da alimentação escolar utilizando os alimentos de forma criativa, 

partindo do uso dos itens constantes da Merenda Escolar e ao final do concurso a criação do livro de 

receitas – DELÍCIAS DA RURAL. 

O concurso iniciou em maio de 2018 com a etapa de divulgação junto a todas as Unidades de 

Ensino e o processo de inscrições que contou com 38 inscritos. Sendo realizado em duas fases. 

A 1ª fase aconteceu na DDZ Rural dia 17/08/2018, onde 05 receitas foram classificadas para a fase 

final. A 2ª fase (final) ocorreu no dia 19/10/2018 na EM. Maria Leide, localizada na BR 174, KM 04 – 

Comunidade São João. 

A receita vencedora foi da manipuladora de alimentos Conceição Duarte da EM. Oscarina 

Falcão, localizada na BR 174, KM 21 - Ramal do Buriti, que concorreu com a receita, bolinho de arroz 

com recheio de pirarucu. 

 A Divisão Distrital Zona Rural, teve a honra na elaboração deste livro, catalogando as receitas 

criadas pelos manipuladores das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal de Manaus.   

BOM APETITE!!!! 
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Receita 1   BOLINHO DE ARROZ COM RECHEIO DE PEIXE 

CONCEIÇÃO DUARTE DA SILVA 

Ingredientes: 

200g de extrato de tomate 

01 cx de creme de leite 

01 maço de cheiro verde 

04 pimentas de cheiro 

03 cebolas 

04 dentes de alho 

Óleo (para fritar os bolinhos) 

01 kg de picadinho de peixe 

01 kg de arroz 

500 ml de vinagre e sal a gosto. 

Modo de Fazer: 

 

Bolinho: coloque para ferver o picadinho de peixe com sal e vinagre, depois de ferver tire e 

escorra. Frite a cebola, o alho, a pimenta de cheiro e quando estiverem bem refogadas, adicione 

o picadinho, acrescente o sal a gosto e deixe dourar. Após o arroz cozido, misture com 

picadinho e amasse bem, até formar os bolinhos. Em seguida, leve ao fogo o óleo e quando o 

mesmo estiver bem quente, acrescente os bolinhos até que fique dourados. Depois, é só servir. 

Molho: corte a cebola, o alho e o cheiro verde, bem pequeno, leve ao fogo, até ficar dourados; 

Acrescente o molho de tomate e deixe cozinhar até ferver. Depois de pronto, desligue o fogo e 

coloque o creme de leite misturando até ficar na cor rosa. Pode servir. 

 



9 
 

 

 

 
Ingredientes: 

02 kg de macaxeira  

02 kg de frango  

02 cebolas  

05 pimentas de cheiro  

01 maço de couve  

01 cheiro verde  

02 dentes de alho  

03 colheres de sopa de óleo 

 

Modo de Fazer: 

Cozinhe a macaxeira, bata no liquidificador e reserve. Cozinhe o frango, desfie e reserve o caldo. 

Em uma panela refogue a cebola, o alho, a pimenta de cheiro, o óleo, acrescente o frango, o caldo 

e aos poucos a macaxeira, mexer bem e se necessário acrescente mais água. Após engrossar o 

caldo acrescente a couve e o cheiro verde. Agora pode servir. 

 

 

Receita 2    CALDO DA PICHORRA COM MACAXEIRA 

IZOMAR SOUZA  
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Ingredientes: 

500g de feijão carioquinha 

200g de charque 

01 xícara de farinha amarela 

01 cebola picada 

03 dentes de alho picados 

03 maços de couve (sem o talo) 

06 ovos 

01 maço de cheiro verde 

05 pimentas de cheiro 

Sal e pimenta do reino a gosto 

 

Modo de Fazer: 

Em uma panela de pressão cozinhe o feijão e reserve sem o caldo. Corte o charque 

em cubinho e escalde; Frite o charque junto com a cebola e o alho até dourar, 

acrescente ainda a pimenta de cheiro. Refogue a couve e reserve. Em uma panela, 

frite os ovos mexidos e acrescente a farinha, mexendo até torrar. Finalize juntando o 

charque e ao atingir o ponto, coloque o feijão e tempere com pimenta e cheiro verde a 

gosto. Sirva.  

 

Receita 3   FEIJÃO ATROPELADO DO SOLANGE  
 

RITA ELIETE DE SOUZA 
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Receita 4    ARROZ CARRETEIRO COM CHARQUE 

Ingredientes: 

½ kg de arroz  

½ kg de charque  

02 cebolas picadas  

03 dentes de alho  

01 xícara de chá de óleo  

01 colher de colorau  

01 punhado de cebolinha  

01 punhado de cheiro verde 

 

Modo de Fazer: 

Primeiro corte o charque em cubos, depois coloque para ferver, trocando a água para 

retirar o excesso de sal. Lave bem e frite com óleo, adicionando a cebola picada, o alho, 

o colorau, a cebolinha e o cheiro verde. Em outra panela coloque o arroz para fritar com 

o alho, o óleo e a cebola, frite bem e acrescente água. Depois de cozinhar, ponha a 

mistura do arroz com o charque e, por último, acrescente a cebolinha, o cheiro verde e 

as verduras. Misture tudo e está pronto. Coloque em um refratário e sirva. 

 

FABÍOLA DA SILVA 
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Ingredientes: 

03 kg de polpa de goiaba; 

01 kg de açúcar;  

02 pcts de 400g de leite em pó; 

02 pcts de biscoito doce; 

04 cx de creme de leite. 

01 pct de achocolatado 

  

Modo de Fazer: 

 

No liquidificador, bata a polpa de goiaba com 300 ml de água. 

Acrescente o leite em pó, o açúcar e, aos poucos, coloque o biscoito doce para engrossar; por 

fim, duas caixas de creme de leite e bata tudo. 

Calda: Misture duas caixas de creme de leite com o achocolatado, leve ao fogo e mexa bem 

sem para de mexer para não grudar na panela. Quando a calda estiver grossa, tipo brigadeiro 

mole, desligue o fogo e deixe esfriar. Sirva com o Milk Sheke. 

OBS: A calda é opcional. 

 

Receita 5   MILK SHAKE DE GOIABA   

MARIA GILDENICE DE ALMEIDA 
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Ingredientes: 

01 kg de filé de dourado  

½ kg de arroz  

01 cebola grande 

01 cenoura 

01 pct de extrato de tomate  

01 maço de cheiro verde  

07 pimentas de cheiro  

03 limões  

10 ovos  

02 dentes de alho  

Uma pitada de sal 

Modo de Fazer: 

Lave o peixe com bastante limão, refogue a cebola junto com alho e a pimenta de cheiro; em 

seguida, coloque o filé de Dourado. Deixe no fogo até ficar bem seco, no final, adicione o cheiro 

verde e reserve. Bata os ovos em neve. Unte uma forma com óleo e coloque uma camada das claras 

dos ovos em neve. Depois, adicione o peixe e, por fim, o restante do ovo. Leve ao forno por 30 a 35 

minutos.  

Prepare o arroz – em uma panela refogue a cebola, o alho, a cenoura ralada e o arroz, acrescente 

água quente e deixe ferver até secar. Sirva com a omelete. 

 

Receita 6 OMELETE DE DOURADO AO FORNO ACOMPANHADO DE ARROZ COM CENOURA 

MARIETA SOUZA 
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Ingredientes: 

04 xícaras de farinha de tapioca 

03 xícaras de leite em pó dissolvido 

01 xícara de farinha branca 

01 colher rasa de sal 

01 pct de biscoito salgado 

03 colheres de óleo de soja 

01 porção de cheiro verde 

01 porção de cebolinha, 

500g de carne 

Modo de Fazer: 

Refogue a carne com uma porção de cheiro verde e cebolinha e reserve. Misture a tapioca com o 

leite líquido, coloque sal a gosto, misture e deixe descansar por dois minutos, logo após, acrescente 

a farinha branca. Unte a fôrma com óleo e pó de biscoito salgado, depois acrescente uma camada de 

tapioca, outra camada de carne e assim sucessivamente. Leve ao forno até dourar. 

 

Receita 7 TIKWERA – ESCONDIDINHO DE TAPIOCA COM CARNE 

PATRICIA SERAFIM DE LIMA 
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Ingredientes: 

600g de filé de dourado  

½ kg de feijão de praia  

½ kg de arroz  

Tempero completo a gosto 

Óleo a gosto 

Sal a gosto 

Chicória a gosto 

01 xícara de chá de vinagre 

04 pimentas de cheiro; 

Modo de Fazer: 

Primeiro coloque o feijão para cozinhar com um pouco de sal até amolecer e reserve.  

Segundo, lave o filé de dourado com vinagre e em seguida tempere com o tempero completo. Frite 

em óleo quente. Em seguida, desfie o filé de dourado e refogue com pimenta de cheiro, chicória e o 

sal. Por fim, misture com feijão e sirva com arroz branco. 

 

Receita 8 SALADA DE FILÉ DE DOURADO 

FRANCISCA QUEIROZ DE NASCIMENTO 
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Ingredientes: 

01 kg de filé de dourado 

02 xícaras de arroz 

01 xícara de feijão 

01 xícara de óleo 

01 colher de sopa de tempero completo 

250 ml de leite líquido 

01 xícara de vinagre 

01 pct de bolacha salgada triturada 

Cheiro verde a gosto 

Cebola a gosto 

Alho a gosto 

Batata a gosto 

Óleo (para fritar os bolinhos) 

Modo de Fazer: 

Escalde o filé com vinagre e sal, em seguida, desfie e misture o peixe com as verduras e 

temperos e reserve. Cozinhe a batata, amasse e misture com peixe, depois, molhe a mistura com 

leite e polvilhe com a farinha da bolacha triturada. Faça os bolinhos e frite com óleo. À parte 

cozinhe o feijão, escorra e tempere a gosto para receber o arroz, em seguida cozinhe tudo junto 

para chegar ao ponto do baião. 

Sirva os dois.  

 

Receita 9  BOLINHO DE DOURADO COM BAIÃO DE DOIS 

LIDIA REGINA PICANÇO 
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Ingredientes: 

500 gramas de charque  

500 gramas de arroz  

01 cebola de cabeça  

01 pimentão  

Colorau a gosto 

Pimenta do reino a gosto 

Alho a gosto. 

 

Modo de Fazer: 

Corte o charque em fatias pequenas, tipo isca, em seguida escalde bem e escorra. Corte os 

temperos (cebola e pimentão) e refogue junto com charque. Faça o arroz frito com alho e óleo. 

Refogue o charque junto com a cebola de cabeça e coloque em um refratário e pode servir 

acompanhado do arroz. 

 

 

Receita 10 CHARQUE ACEBOLADO COM ARROZ 

PATRÍCIA GOMES DA SILVA 
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Ingredientes: 

01 pacote de milharina  

500 gramas de charque  

02 cebolas grandes  

02 tomates grandes  

01 cabeça de alho  

01 maço de cheiro verde  

01 garrafa de leite de coco  

01 cenoura grande  

03 colheres de manteiga  

01 pimentão  

05 pimentas de cheiro 

 

Modo de Fazer: 

Molhe o cuscuz com leite de côco e coloque para cozinhar por 20 minutos em banho-maria. 

Cozinhe o charque na panela de pressão por 15 minutos e reserve. Cozinhe a cenoura por 5 

minutos. Em uma frigideira, acrescente: a cebola, o alho, a manteiga e deixe fritando. Acrescente 

as verduras, o charque, a farinha de cuscuz e o cheiro verde. Mexa bem e coloque em um 

refratário e pode servir. 

 

Receita 11 FAROFA DE CUSCUZ SOBREIRA 

RAIMUNDA NONATA DA SILVA 

FREITAS 
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Ingredientes: 

04 xícaras de farinha de milho; 

03 xícaras de leite em pó dissolvido; 

01 xícara de farinha branca; 

01 colher rasa de sal; 

01 pct de biscoito salgado triturado 

03 colheres de óleo de soja; 

01 porção de cheiro verde; 

01 porção de cebolinha; 

500 g de carne moída. 

 

Modo de Fazer:  

Refogue a carne com uma porção de cheiro verde e cebolinha e reserve. Misture a farinha de milho 

com o leite líquido e o sal, misture tudo e deixe descansar por dois minutos. Depois acrescente a 

farinha branca. Unte a forma com óleo e pó de biscoito salgado, acrescente uma camada de milho, 

uma camada de carne e assim sucessivamente. 

Leve ao forno até dourar. Pode servir. 

 

Receita 12 MANKWERA – ESCONDIDINHO DE MILHO 

MARILENE MELO DOS SANTOS 



20 
 

 

Ingredientes: 

02 peitos de frango 

01 caixa de creme de leite  

01 copo de extrato de tomate  

01 cebola  

03 dentes de alho  

01 colher de óleo  

Tempero completo a gosto 

Pimenta-do-reino  

Colorau a gosto. 

 

Modo de Fazer: 

Corte o peito de frango em cubos, coloque em um recipiente. Pegue a cebola, o alho, a pimenta 

do reino e o colorau e frite. Depois ponha o frango para refogar e em seguida acrescente o creme 

de leite e o extrato de tomate, deixe cozinhar por 15 minutos. Coloque em um refratário e pode 

servir. 

 

Receita 13 STROGONOFF DE FRANGO 

DIOLETE MACHADO DA COSTA 
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Ingredientes: 

02 peitos de frango desfiado 

01 pct de macarrão 

01 cebola cortada em tiras finas 

02 colheres de chá e colorau 

01 tomate cortado em tiras finas 

01 pimentão cortado em tiras finas 

03 dentes de alho 

02 latas de creme de leite 

02 cx. de extrato de tomate. 

01 cenoura ralada 

 

  Modo de Fazer: 

 Cozinhe o macarrão e reserve. A parte cozinhe o frango e desfie. Em uma frigideira refogue 

todas as verduras, depois, acrescente o frango desfiado e o extrato de tomate, mexa para misturar 

com as verduras, em seguida, acrescente o creme de leite, a cenoura ralada e o macarrão. Pode 

servir. 

 

Receita 14 MACARRONADA DE FRANGO 
 

SAMARA MATOS SALLES 
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Ingredientes: 

½ kg de carne moída  

02 cebolas médias picadas  

03 dentes de alho 

½ colher de sopa de sal 

03 colheres de sopa de óleo 

Tempero completo a gosto 

200g de extrato de tomate  

200g de creme de leite  

½ pacote de macarrão  

 

Modo de Fazer: 

Primeiro coloque a carne para escaldar, depois lave e tempere com a cebola, o alho, o sal, o 

colorau, o óleo e a pimenta-do-reino.  Leve ao fogo e deixe fritar; depois de refogada, coloque 

um pouco de água e deixe cozinhar até secar. Em outra panela, coloque o macarrão para 

cozinhar; depois de escorrido faça a mistura do macarrão com a carne moída e por último 

coloque o extrato de tomate e o creme de leite. Pode servir. 

 

Receita 15 MACARRONADA COM CARNE MOÍDA 
 

ELZA MARIA CORTEZ SILVA 
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Ingredientes: 

1 ½ kg de filé de peixe  

500 gramas de creme  

500 ml de leite de coco  

400g de extrato de tomate  

01 cebola grande  

01 maço de cheiro verde  

08 pimentas de cheiro  

01 pimentão  

02 tomates  

03 dentes de alho  

03 colheres de óleo  

06 limões  

01 copo pequeno de vinagre  

Sal a gosto. 

 

Modo de Fazer: 

Corte o peixe em postas e deixe de molho no limão e vinagre, depois escorra bem o peixe e lave-o para 

tirar o excesso do limão e vinagre. Frite a cebola e o alho em fogo baixo até dourar, acrescente as 

postas de peixe e o extrato de tomate com leite de coco e demais ingredientes. Deixe ferver em fogo 

baixo por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo e sirva com arroz branco como 

acompanhamento. 

 

Receita 16 MOQUECA DE PEIXE 

NELMA GOMES  
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Ingredientes: 

05 coxas e sobrecoxas de frango  

50 ml de vinagre  

05 dentes de alho  

02 cebolas médias  

01 colher de sopa de colorau  

03 pimentas de cheiro  

02 tomates picados  

01 colher de sopa de tempero completo  

03 colheres de sopa de extrato de tomate  

03 litros de água quente  

03 batatas médias  

02 xícaras de arroz  

Cheiro verde picado a gosto. 

 

Modo de Fazer: 

Limpe e corte o frango em pequenos pedaços, em seguida, coloque o frango em uma vasilha com 

vinagre, por 10 minutos, após esse tempo, retire o vinagre com água, escorra e refogue com alho e 

cebola, durante uns 10 minutos. Em seguida, acrescente os demais temperos: pimenta de cheiro, 

colorau, tempero completo e extrato de tomate, refogue por mais 10 minutos, depois adicione água 

quente, acrescente o arroz e posteriormente a batata e deixe cozinhar por 40 minutos e adicione o 

cheiro verde picado. Pode servir. 

 

Receita 17         CANJA 

MARIA MADALENA DE MATOS 



25 
 

 

 

Ingredientes: 

02 xícaras de chá de farinha de milho 

01 xícara de chá de leite  

01 xícara rasa de manteiga  

02 xícaras de açúcar  

04 ovos inteiros  

01 xícara de farinha de trigo  

01 colher de fermento em pó  

01 vidro de leite de coco 

01 pacote de coco ralado 

 

Modo de Fazer: 

Coloque a farinha de milho de molho e reserve. Bata todos os ingredientes no liquidificador e, por 

último, acrescente a farinha de milho. Leve ao fogo e mexa com a colher até desprender da panela. 

Coloque em uma forma de buraco. Deixe repousar por 15 minutos e desenforme. Salpique por cima 

coco ralado e pode servir. 

 

Receita 18          CUSCUZ DOCE 

MARIA LUZIA DA COSTA SANTIAGO 
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Ingredientes: 

01 kg de filé de dourado  

200 ml de leite de coco  

01 copo pequeno de extrato de tomate  

01 colher de sopa de açúcar  

02 limões  

01 copo americano de arroz  

Verduras (cebola, tomate, pimentão, cheiro verde e alho) 

Sal a gosto  

02 copos americanos de água. 

 

Modo de Fazer: 

Peixe: Lave o peixe com água e limão. Deixe de molho no limão com sal por 15 minutos. Corte as 

verduras em rodelas. Em uma panela doure o alho. Monte os filés de peixe em camadas, 

intercalando com as verduras cortadas em rodelas. Acrescente o leite de coco e o extrato de tomate. 

Deixe cozinhar por 15 minutos em fogo médio. Coloque em um refratário. 

Arroz: doure o alho e frite o arroz na panela de pressão. Acrescente dois copos de água, deixe 

cozinhar por 10 minutos. Sirva a moqueca com o arroz. 

 

Receita 19 MOQUECA DE DOURADO COM ARROZ NA PANELA DE PRESSÃO 

ZENILDA ROCHA MANGABEIRA 



27 
 

 

 

Ingredientes: 

01 kg de peito de frango 

01 colher de sopa, de tempero completo. 

 03 colheres de óleo 

 02 latas de creme de leite sem soro 

 02 colheres de molho de tomate 

 

Modo de Fazer: 

Em uma panela, acrescente o óleo e o tempero completo, em seguida coloque o frango cortado em 

cubos na panela e deixe cozinhar até ficar um guisado. Acrescente o molho de tomate. Em fogo 

baixo, coloque o creme de leite e mexa para se tornar um creme. Pode servir. 

Receita 20 FRANGO AO CREME  

PAULO CASTRO DE SOUZA 
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Ingredientes: 

01 litro de açaí 

03 latas de leite condensado  

05 cx de creme de leite  

01 pacote (400g) de chocolate em pó  

01 pacote (400g) de leite para dissolver 

01 pacote de biscoito doce  

 

Modo de Fazer: 

Em um liquidificador bata o açaí com 2 latas de leite condensado,  2 caixas de creme de leite e 

reserve no congelador. Em seguida, bata no liquidificador 400 gramas de chocolate em pó, o leite 

(um litro), 1 lata de leite condensado e três caixas de creme de leite e reserve no congelador. 

Enquanto os cremes gelam, triture um pacote de bolacha doce; após o tempo de espera dos cremes, 

monte em uma travessa o creme de açaí, adicione a bolacha triturada e finalize com creme de 

chocolate e deixe no congelador por um dia. Pode servir 

 

Receita 21 CREME DE AÇAÍ COM CHOCOLATE 

MIRIAM DA ENCARNAÇÃO TAVARES 
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Ingredientes: 

02 xícaras de farinha de milho 

½ xícara de água 

½ xícara de leite de coco 

½ colher de chá de tempero pronto 

03 colheres de sopa de cebola picada 

02 colheres de sopa de cebolinhas cortadas 

02 pimentas de cheiro cortadas miúdas 

02 colheres de sopa de cheiro verde cortado 

04 ovos 

02 ½ colheres de sopa de margarina 

½ de charque 

 

Modo de Fazer: 

Em um recipiente coloque a farinha de milho (Flocão), a água, o leite de coco e o tempero pronto, 

misture e deixe descansar por 10 minutos. Depois de descansar, coloque para cozinhar por mais 3 

minutos, esfarele e reserve. Corte o charque em pedaços pequenos e leve ao fogo para ferver, escorra 

e reserve. Corte as verduras em pedaços miúdos. Cozinhe os ovos. Refogue os temperos na 

margarina e acrescente o charque com o cuscuz, já esfarinhado. Decore com os ovos e cheiro verde. 

Pode servir. 

 

Receita 22 FAROFA DE CUSCUZ COM CHARQUE E OVO 

SEBASTIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
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Ingredientes: 

500g de milharina (flocão) 

500 ml de leite de coco 

01 k de charque 

01 cebola 

03 dentes de alho 

02 tomates 

02 pimentões 

01 maço de cheiro verde 

½ xícara de óleo 

01 colher de colorau 

Sal a gosto 

 

Modo de Fazer: 

Em um recipiente, coloque milharina e molhe com leite de coco, deixe por 10 minutos em repouso; 

coloque na cuscuzeira e leve ao fogo, por 15 minutos. Em seguida, corte o charque em cubinhos, 

leve ao fogo na panela de pressão para escaldar, durante 3 minutos. Refogue o alho, a cebola, o 

tomate, o pimentão e o cheiro verde. Junte a milharina e o charque em um pirex, misture tudo. Pode 

servir. 

 

Receita 23 FAROFA DE CHARQUE COM MILHARINA 

RALDELICE PINTO DE SOUZA 
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Ingredientes: 

01 cebola média 

02 dentes de alho 

500g de picadinho 

500ml de extrato de tomate 

200ml de leite de coco xícara 

01 xícara de farinha branca 

250g de milharina  

01 maço de cheiro verde 

01 xícara de água 

01 colher de sopa de margarina 

Sal a gosto 

 

Modo de Fazer: 

Refogue a cebola e o alho, depois acrescente o picadinho e em seguida coloque o extrato de tomate 

e a água, deixe cozinhar por 5 minutos. Em uma tigela misture a farinha e a milharina, coloque o 

cheiro verde e misture. Acrescente o sal. Depois que o picadinho estiver fervendo, em torno de 5 

minutos, acrescente o leite de coco, mexa bem e vá acrescentando a mistura da farinha. Continue 

mexendo por mais 5 minutos, por último, a margarina e mexa bem. Coloque a mistura em uma 

fôrma untada com óleo e depois desenforme. Pode servir. 

 

Receita 24 CUSCUZ SALGADO 

ALZILENE MARTINS DA SILVA 
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Ingredientes: 

01 kg de peixe 

02 cebolas grandes cortadas em rodelas  

02 pimentões grandes em rodelas 

02 tomates grandes em rodelas 

05 pimentas de cheiro picadas 

01 colher de chá de colorau 

01 colher de sopa  de óleo 

300 ml de leite de coco 

½ kg de batata descascada em rodelas finas 

04 limões 

01 colher de chá de tempero arisco 

01 cheiro verde; 

 

Modo de Fazer: 

Lave o peixe com limão e deixe escorrendo por 10 minutos. Em seguida, tempere em uma panela, o 

peixe com limão, tempero arisco, cheiro verde, colorau e pimenta de cheiro.  Em uma fôrma média, 

coloque uma camada de peixe, batata, cheiro verde, tomate, pimentão, pimenta de cheiro e leite de 

coco. Alterne as camadas cobrindo por último com as rodelas de batatas e leite de coco. Leve ao 

forno pré-aquecido por 30 minutos. Sirva em seguida. 

 

Receita 25 MOQUECA DE PEIXE ALÉM DA BARREIRA 
 

IVANETE REIS DE SOUZA 
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Ingredientes:                                                          

06 xícaras de chá de água morna 

02 xícaras de chá de arroz lavado        

02 cebolas pequenas picadas                    

04 dentes de alho picado                        

01 colher de sopa de óleo                                                                          

01 kg de charque               

01 cenoura média picada  

01 tomate sem semente picado            

01 colher de sopa de colorau 

02 batatas                        

01 banda de abobrinha  

Sal a gosto 

Cebolinha, cheiro verde e chicória a gosto.  

 

Modo de Fazer:                

Numa panela acrescente o óleo, o alho (metade) e a cebola (metade). Deixe fritar até dourar. Em 

seguida, acrescente o arroz, o sal e a água morna e deixe cozinhar. 

Em outra panela, aqueça previamente o óleo, o restante do alho e da cebola. Deixe fritar até dourar. 

Em seguida, acrescente o charque (já escaldado), e o colorau. Continue refogando e adicione os 

demais ingredientes. Acrescente água morna até cobrir o charque. Tampe e espere cozinhar. Depois 

de pronto misture com o arroz e pode servir. 

 

Receita 26 ARROZ FRITO COM CHARQUE 

DENIS CLEIDE TAVARES 
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Ingredientes: 

01 kg de filé de dourado                                 

 01 colher de sopa de tempero completo 

01 copo de extrato de tomate                                        

01 cebola picada 

01 dente de alho                                              

02 kg de batata 

04 limões                                                         

03 ovos 

200 ml de leite                                                 

03 pimentas de cheiro 

01 maço de cheiro verde 

01 colher (sopa) de margarina e óleo 

 

Modo de Fazer: 

Lave o peixe com limão e deixe ficar escorrendo por 15 minutos. Em uma panela de pressão 

cozinhe as batatas com água e sal por 06 minutos. Em outra panela, aqueça o óleo, refogue a cebola 

e o alho acrescentando em seguida o peixe. Refogue por mais 15 minutos juntando o extrato de 

tomate, o tempero, a pimenta de cheiro e cheiro verde. Reserve. Em um recipiente, faça um purê 

com as batatas, margarina e leite. Em uma assadeira média, coloque o purê e o peixe alternando as 

camadas. Com os ovos, faça um mexido e pincele para gratinar por 15 minutos em fogo médio. 

Pode servir.  

 

Receita 27 ESCONDIDINHO DE PEIXE LITERÁRIO 

VERALUCE PAULINO DA SILVA 
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Ingredientes: 

01 kg de carne moída 

03 kg de batata 

01 colher de chá de margarina 

01 colher de chá de óleo 

01 colher de chá de colorau 

02 dentes de alho amassados 

01 cebola média picada 

02 maços grandes de couve 

 

Modo de Fazer: 

Lave as batatas, descasque e corte-as em cubos, em seguida, adicione água, sal e óleo em uma 

panela e coloque-as para cozinhar. Assim que as batatas alcançarem um ponto de cozimento de 

textura macia, leve ao liquidificador, bata e reserve. Em outra panela, junte a margarina, o alho, o 

óleo, o colorau, a cebola e a carne moída para refogar até atingir uma mistura sequinha, para então, 

adicionar as batatas, sempre mexendo bem, e reserve. Lave as folhas de couve, retire o talo e 

coloque no liquidificador junto com meio litro de água até ficar um caldo verde; acrescente à panela 

de carne moída. Para finalizar, adicione ainda o outro maço de couves picado à panela, deixe ferver 

um pouco mais até o completo cozimento. Apague o fogo e sirva quente.  

 

Receita 28 CALDO VERDE À MODA ESTUDANTE 
 

DILCILENE GOMES CORDEIRO 
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Ingredientes: 

  500g de charque 

  ½ kg de farinha branca 

  250g de jambu 

  04 colheres de sopa de óleo  

  02 dentes de alho 

  01 cebola grande 

 

Modo de Fazer: 

Corte o charque em cubos e cozinhe para retirar o excesso de sal. Corte a cebola em pequenos 

pedaços e amasse o alho. Corte o jambu em picadinho, frite com alho e cebola (a gosto) e reserve. 

Em uma panela grande, aqueça o óleo e frite o alho até dourar, acrescente a cebola e frite por mais 

dois minutos, acrescente o charque, mexendo sempre até toda a carne dourar e ficar bem soltinha, 

acrescente a farinha e deixe torrar, mexendo para não queimar. Em fogo baixo, vá acrescentando 

aos poucos o jambu frito, mexendo até ficar no ponto soltinho. Pode servir. 

 

 

Receita 29 FAROFA DE CHARQUE COM JAMBU 

MARTA DA SILVA SOUZA 
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Ingredientes: 

01 kg de filé de peixe 

06 pimentas de cheiro 

04 limões 

04 colheres de sopa de óleo 

08 dentes de alho 

02 cebolas picadas 

200 ml de extrato de tomate 

01 maço de cheiro verde picado 

Sal a gosto 

 

Modo de Fazer: 

Tempere o peixe com o suco do limão, alho e sal. Leve ao fogo para cozinhar por 10 minutos, em 

seguida, escorra o excesso de água. Refogue a cebola e o alho, acrescente o extrato de tomate e a 

pimenta de cheiro. Em seguida, coloque o peixe desfiado. Deixe refogar por alguns minutos, até dar 

o ponto, coloque cheiro verde a gosto. Pode servir com arroz. 

 

Receita 30 FILÉ DE PEIXE DESFIADO COM ARROZ 

FRANCIDALVA GAMA DA SILVA 
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Ingredientes: 

 01 kg de filé de peixe                                     

 04 dentes de Alho 

 Óleo (para fritar as almondegas)                                              

 01 xícara de café de vinagre 

 04 cebolas                                      

 04 batatas 

 03 cx de creme de leite                  

 04 tomates 

 Sal e colorau a gosto                                     

 01 pct de Molho de tomate                    

 Cheiro verde                                  

 01 colher de sopa de tempero completo                                   

 Tempero completo a gosto             

 01 maço de cebolinha, cheiro verde e chicória, a gosto   

 01 colher de chá de açúcar.         

                                        .   

Modo de Fazer: 

Tempere o peixe e acrescente o alho, cebola, tomate, cheiro verde, cebolinha, chicória, tempero 

completo, óleo, sal e colorau a gosto, vinagre, creme de leite, batata cozida. Misture todos esses 

ingredientes e reserve por 10 minutos. Depois, molde a massa em bolinhos, formato de almôndegas 

e frite-as. 

Molho: Acrescente o extrato de tomate, a cebola, o alho, cheiro verde, cebolinha, uma pitada de 

açúcar e ferva até dá o ponto de molho. Pode servir. 

 

Receita 31 ALMÔNDEGAS DE PEIXE AO MOLHO 

SUELI ALVES MACHADO DE CASTRO 
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Ingredientes: 

02 pacotes de flocão de 500g 

500 ml de leite de coco 

01 kg de charque 

01 kg de batata (cortadas em tiras) 

04 cebolas picadas 

Óleo (para fritar as batatas) 

02 cabeças de alho picadas 

01 colher de sopa de sal 

 

Modo de Fazer: 

Cozinhe o charque em panela de pressão até o ponto certo e reserve. Em uma vasilha, misture a 

farinha de milho com o sal e a água e leve ao fogo na cuscuzeira e reserve. Frite a batata em tiras e 

reserve. Refogue o charque com cebola e alho, aos poucos, acrescente o cuscuz, mexa até o ponto 

da farofa a gosto. Depois de pronto, sirva e coloque a batata frita por cima da farofa. 

 

Receita 32  FAROFA DE CUSCUZ COM CHARQUE 

ANA SENA DE OLIVEIRA 
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Ingredientes: 

 02 kg de macaxeira                     

 01 pacote de coxa e sobrecoxa de frango 

 02 caixas de creme de leite        

 02 Limões 

 01 cabeça de alho                     

  ½ kg de feijão 

 03 batatas                                   

 01 maço de cheiro verde                                        

 Sal a gosto 

 02 pepinos                                  

 06 pimentas de cheiro 

 02 colheres de margarina            

 02 cebolas 

 03 pimentões                              

 01 cenoura 

 01 xícara de chá de vinagre                                       

 Couve e Alface 

 Óleo a gosto 

Modo de Fazer: 

Em uma panela de pressão, cozinhe a macaxeira por 15 minutos, reserve. Em seguida coloque o 

frango na panela de pressão com sal a gosto e um pouco de óleo, durante 15 minutos. Depois, 

escorra a água e desfie o frango na própria panela. Prepare o purê de macaxeira, a parte, utilizando 

as duas caixas de creme de leite e adicione duas colheres de margarina e sal a gosto. Em uma 

travessa monte o escondidinho adicionando uma camada de purê e uma de frango desfiado. Finalize 

com uma camada de purê. Em outra panela de pressão cozinhe o feijão por 20 minutos e reserve. 

Cozinhe a cenoura e a batata em cubos, reserve. Corte o cheiro verde, a pimenta de cheiro, a alface 

e a couve e misture tudo ao feijão já escorrido. Pode servir 

 

Receita 33 ESCONDIDINHO DE FRANGO À MODA RURAL 

ELIETE GOMES MOTA 
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