
5 receitas 
fáceis para 
fazer junto 

com as 
crianças

Cozinhando
com o Tiê



Muita gente acredita que precisa 
manter as crianças longe da cozinha, por 

ser um lugar com muitas coisas que 
podem machucar os pequenos. Mas a 

Tríade acredita que com supervisão de um 
adulto, a experiência de cozinhar poder 

ser uma grande fonte de alegria e 
aprendizado, desenvolvendo o senso 

de responsabilidade, organização 
e promovendo a convivência 

familia

Queridos papais,



Receita
de Pão de

   queijo

       Você vai precisar de:

• 800 g de polvilho azedo;
• 1 xícara de água;
• 1 xícara de leite;
• 1/2 xícara de óleo;
• 2 ovos;
• 100 g de queijo parmesão ralado;
• sal a gosto.



Modo de
Preparo

1- Em uma panela, ferva a água e 
acrescente o leite, o óleo e o sal.

2- Adicione o polvilho aos poucos 
até dar liga. Pode ser que você não 

precise usar os 800g, então coloque 
devagar e sove a massa até soltar da 

mão: esse é o ponto.
3- Quando a massa estiver morna, acrescente 
o queijo parmesão, os ovos e misture bem.
4- Unte as mãos e enrole bolinhas de 2 cm de 
diâmetro.
5- Disponha as bolinhas em uma assadeira 
untada com óleo, deixando um espaço entre 
elas.
6- Asse em forno médio (180º C), preaquecido, 
por cerca de 40 minutos.



Receita
de Cachorro 

quente
       Você vai precisar de:

• 300 g de salsicha;
• 1 cebola;
• 1 tomate;
• 1 colher de manteiga;
• 1 copo de extrato de tomate;
• 1 caixa de creme de leite;
• 1/2 medida do copo de extrato 
de tomate de água.



Pique a cebola e o tomate, 
refogue bem na manteiga.

Acrescente o extrato de tomate, corte 
a salsicha em rodelas e deixe cozinhar a 
gosto, se preciso acrescente a medida de 
água.

Depois de cozinhar bem acrescente o 
creme de leite.
E é so servir.

Acrescente batata palha, milho verde, 
catchup e maionese.
Fica espetacular.

Modo de
Preparo



Receita
de Gelatina

   colorida
       Você vai precisar de:
• 5 caixinhas de gelatina de diferentes 
sabores 
(Ao seu critério. Pode ser: limão, 
abacaxi, cereja, tutti-fruti, uva, entre 
outras);
• 2 caixinhas de creme de leite 
(400 g);
• 1 lata de leite 
condensado;
• 1 envelope de 
gelatina em pó 
sem sabor 
(incolor).



1- Prepare as gelatinas com sabor conforme 
explicado na embalagem, porém utilizando 
metade da água indicada (só 250 ml. Ferve 150 ml 
para misturar o pó e depois acrescenta mais 100 
ml, fria, para cada uma).
2- Deixe na geladeira até endurecerem (duas 
horas).
3- No liquidificador bata o creme de leite junto 
com o leite condensado e a gelatina sem sabor 
hidratada como indica a embalagem (com 5 
colheres de água e leva ao microondas por 15 
segundos). Reserve.
4- Com uma faca corte as gelatinas em 
quadradinhos para formar cubos e coloque-as em 

uma vasilha. Despeje por cima o creme do 
liquidificador e misture devagar.

5- Despeje tudo em uma forma onde irá 
servir ou para desenformar, em forma 

de pudim com buraco no meio ou de 
pão, molhada com água.
6- Leve à geladeira por duas horas, 
pelo menos. Desenforme e sirva.

Modo de
Preparo



       Você vai precisar de:

• 3 bananas;
• 1 xícara de morangos;
• 1/2 xícara de leite;
• 1 colher de chá de 
essência de 
baunilha.

Receita de
Sorvete de 
               morango



1-  Corte as bananas em pedaços pequenos
2-  Coloque as bananas em um saco e 

leve ao congelador por 2 a 3h
3-  Coloque no processador as 

bananas pré-congeladas
4-  Junte a xícara de morango

5-  Acrescente o leite
6-  Coloque a essência de baunilha

7-  Bata tudo até misturar bem
8-  Coloque em um recipiente e 
leve até o congelador por 1h

Depois dessa 1h o sorvete está 
pronto para servir. 
Fica uma delícia!

Modo de
Preparo



       Você vai precisar de:

• 3 cenouras picadas
• 3 ovos
• 1 xícara (chá) de óleo
• 1/3 de xícara (chá) de leite
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• Óleo e farinha de trigo para untar
• 250g de chocolate meio amargo 
picado
• 1 caixa de creme de leite
• Chocolate granulado a gosto

Receita de
Mino bolo de 
cenoura com 
calda de 
chocolate



Modo de
Preparo

da massa

No liquidi�cador, bata a cenoura, os ovos, 
o óleo, o leite e o açúcar até �car 
homogêneo. Trans�ra para uma tigela, 
adicione a farinha e o fermento e misture 
com uma colher. Despeje a massa em 
forminhas de buraco no meio individuais 
untadas e enfarinhadas e coloque uma ao 
lado da outra em uma fôrma grande. Leve 
ao forno médio, preaquecido, por 20 
minutos ou até dourar levemente. 
Retire, deixe amornar e desenforme. 



Modo de
Preparo
da calda

Derreta o chocolate meio amargo em 
banho-maria e misture com o creme de 
leite. Espalhe sobre os bolinhos, decore 
com chocolate granulado e sirva



Como diz o escritor 
português Mia Couto, 

"Cozinhar é uma forma de amar 
os outros", e temos certeza que 

fazer essas receitinhas junto com 
seus filhos vai fortalecer ainda mais 

a conexão da família, criando 
lembranças para a vida toda! 

Aproveitem, e bom 
apetite!


