
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Crianças na cozinha – FÉRIAS! 

Cozinhar com as crianças pode ser bastante divertido, mas é preciso tomar 

alguns cuidados para evitar acidentes. Na hora de preparar as receitas, sempre explique 

aos pequenos qual a função de cada utensílio. 

Aparelhos com lâminas, assim como o fogo e o forno, são de responsabilidade do adulto 

sempre! Lembre-se de não os deixar sem supervisão, principalmente as crianças menores. 

Cada criança tem habilidades diferentes, mas é possível pensar nas tarefas a partir da 

idade e adaptar de acordo com cada uma. Confira: 

Menores de 3 anos: nessa idade, a maioria das crianças vai adorar misturar os ingredientes. 

Para isso, dê a ela uma colher de silicone ou outro material que não machuque e uma tigela 

de plástico grande. 

De 3 a 5 anos: ajudar a montar uma pizza, polvilhar queijo e outros ingredientes podem ser 

funções de crianças nessa faixa etária. Ensine, mas permita que que a criança execute a 

parte dela sozinha. No caso das receitas de biscoito, deixe-as abrir a massa ou cortar os 

biscoitos com cortadores divertidos! 

Receitas: 

Pizza de Pão de Forma 

Danoninho Caseiro de Frutas 

Danoninho Caseiro de Morango 

Biscoito de Aveia 

Brigadeiro de Cenoura 

Suco do Hulk (Casca de Abacaxi + Couve ou Espinafre) 

Bolo de Beterraba 

Mousse de chocolate de abacate 

 

 

 

 

Esperamos que aproveitem as férias e das receitas em família! 

 

 



Pizza de Pão de Forma 

INGREDIENTES 

6 fatias de pão de forma 

1/2 sachê de molho de pizza 

6 fatias de queijo muçarela 

5 colheres (sopa) bem cheia de requeijão 

1 tomate cortado em rodelas 

orégano a gosto 

MODO DE PREPARO 

Unte uma assadeira com azeite. 

Forre o fundo com 6 fatias do pão de forma. 

Coloque a metade do molho de pizza, espalhe o requeijão e metade da muçarela. 

Leve ao forno até a muçarela derreter. 

 

Danoninho Caseiro de Frutas 

INGREDIENTES 

2 inhames grandes 

1 manga 

250 g de morango 

3 bananas prata ou 2 maçãs 

MODO DE PREPARO 

Cozinhe o inhame em uma panela. 

Quando estiver bem cozido escorra a água e coloque no liquidificador. 

Coloque as frutas e bata por 3 minutos. 

Depois é só colocar para gelar e saborear. 

 

Danoninho Caseiro de Morango 

INGREDIENTES 

2 inhames cozidos 

8 morangos 

1 colher de açúcar  

MODO DE PREPARO 

Lave bem e cozinhe o inhame com casca até que ele fique bem macio. Espere esfriar 

e descasque. 

Lave oito morangos e retire os cabinhos e folhas. 



Bata no liquidificador o inhame cozido, os morangos e o açúcar, até que a mistura 

fique bem homogênea. Se precisar, adicione um pouco de água. 

Leva a geladeira e sirva. 

 

Biscoito de Aveia 

INGREDIENTES 

1 xícara de aveia 

1 xícara de açúcar 

1 xícara de farinha de trigo 

1 ovo grande 

1 colher (sopa) de manteiga 

1 colher de fermento em pó 

MODO DE PREPARO 

Misturar bem os ingredientes secos, adicionar a manteiga com 1 garfo. 

Juntar o ovo unindo bem, fica um pouco úmida. 

Passar farinha nas mãos e formar pequenas bolinhas. 

Assar em forno quente de 15 a 20 minutos. 

 

Brigadeiro de Cenoura 

INGREDIENTES 

1 lata de leite condensado 

1 cenoura 

1 colheres (sopa) de manteiga 

manteiga para untar as mãos 

açúcar cristal para confeitar 

MODO DE PREPARO 

Lave e descasque a cenoura. Corte e descarte a ponta superior. Pique a cenoura 

grosseiramente e transfira para o liquidificador.  

Junte o leite condensado e bata até formar um creme bem liso.  

Transfira o creme para uma panela, junte a manteiga e leve ao fogo baixo. Sem parar 

de mexer, cozinhe por cerca de 20 minutos, até que o ponto em que brigadeiro solte 

do fundo da panela - para verificar, levante a panela e incline ligeiramente: se o 

brigadeiro ainda formar uma camada grossa no fundo, cozinhe mais um pouco.  

Desligue o fogo e transfira a massa para um prato fundo. Deixe esfriar bem, até 

chegar à temperatura ambiente.  



Espalhe o açúcar cristal no prato raso.  

Para fazer o formato de cenoura, unte as mãos com a manteiga, faça uma bolinha, 

 

Suco do Hulk   

INGREDIENTES 

1 folha grande de couve 

hortelã (a gosto) 

1 abacaxi 

250 ml de água 

MODO DE PREPARO 

Junte todos os ingredientes (com as cascas) no liquidificador. 

Bata e sirva imediatamente para que não se percam as vitaminas. 

Coar é opcional. 

 

Bolo de Beterraba 

INGREDIENTES 

4 ovos 

1 xícara de óleo 

2 xícaras de açúcar 

2 xícaras de farinha 

2 beterrabas médias 

1 pitada de sal 

1 colher de fermento 

MODO DE PREPARO 

Coloque no liquidificador os ovos, a beterraba, o óleo, e o sal. 

Bata bem. 

Coloque a farinha, o açúcar e o fermento em uma tigela. 

Misture tudo com uma espátula por 4 minutos. 

Leve para assar, em forma untada e enfarinhada, em forno médio, pré-aquecido, por 

aproximadamente 40 minutos, ou até dourar. 

 

 

 

 

 



Mousse de chocolate de abacate 

INGREDIENTES 

2 abacates pequenos 

3 colheres (sopa) de cacau em pó 

MODO DE PREPARO 

Coloque no liquidificador. 

Bata bem até ficar homogêneo. 

Coloque o creme em duas taças e leve para a geladeira por 30 minutos. 

 

Sheila Saranti  
Nutricionista 

CRN3 – 46.066 

 

PARA COLORIR 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


