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As instituições de ensino municipais e 
estaduais participantes da Rede Ambiental 

Embraco Itaiópolis 2014, apresentam 
ideias culinárias do cultivo dos alimentos e 

ingredientes até o bom  uso em casa.
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Este livro é fruto de um trabalho em rede, assinado pelas 

escolas municipais e estaduais de Itaiópolis em parceria com as 

secretarias de ensino e a Embraco.

É uma obra coletiva dedicada a todos que sonham em melhorar a 

qualidade de vida e cuidar do Planeta.

Novembro de 2014
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Neste livro você poderá ver uma amostra do 
trabalho desenvolvido pelas escolas de Itaiópolis 
durante a Rede Ambiental Embraco 2014.

São receitas executadas a partir de projetos com 
a visão de cuidado com a natureza e o consumo 
consciente, estimuladas pela troca de informações 
entre os participantes e com o objetivo de 
promover, aprimorar e compartilhar conhecimentos 
com os alunos e a comunidade.

Cada escola escolheu uma forma de desenvolver 
seus projetos e aplicar seus métodos pedagógicos 
de forma interdisciplinar. O resultado pode ser visto 
no blog da rede ou provando um pedacinho de cada 
uma dessas receitas.

Acesse e siga o blog da Rede Ambiental Itaiópolis

http://www.redeambientalitaiopolis.wordpress.com

BEM MAIS QUE RECEITAS GOSTOSAS,

BOA LEITURA 

SÃO LIÇÕES PARA TODA A VIDA.

E BOM APETITE!
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
AMANDUS BAUER

Um verdadeiro trabalho em equipe foi desenvolvido na 
EEB Amandus Bauer para o projeto participante da Rede 
Ambiental 2014. Várias turmas foram envolvidas em 
atividades diferente e complementares.

238 alunos
12 turmas atendidas
15 professores

4 funcionários

Distrito de Iraputã – Iracema – Itaiópolis (SC)
fone: (47) 8859-6647 

e-mail:  eebamandusb@sed.gov.br

4 ovos
1 pitada de sal

1 colher de sopa de margarina
1 ½  xícara de açúcar

1 xícara de aipim cru ralado grosso
1 colher de sopa de açúcar de baunilha

3 fatias de queijo colonial
1 colher de sopa de farinha de trigo bem cheia

1 colher de sopa de fermento em pó

Bata bem todos os ingredientes no 
liquidificador, coloque a massa em 
forma grande untada e leve para assar 
em forno pré aquecido (200°C) por 
aproximadamente 30 minutos.
Rende 35 porções.

BOLO DE AIPIM

Ingredientes

Modo de preparo
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INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA  
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
“IRMÃ TEONÍLIA” APAE ITAIÓPOLIS

A frase acima, de autor desconhecido, é o reflexo do que se 
procura fazer na APAE. O cardápio é cuidadosamente elaborado 
para incentivar a alimentação saudável e promover o bem-estar 
de todos. Tudo o que é colhido na horta é cultivado com muito 
amor pelos alunos e professores.

60 alunos
7 turmas atendidas
23 funcionários

Rua Engelberto Linzmeyer nº 646
fone: (47) 3652-2137
e-mail: apaeitaiopolis@bol.com.br

“Uma alimentação saudável é a base do meu bem-estar,
E o meu bem-estar é a base da minha felicidade.”

4 ovos
1 colher de fermento químico
1 xícara de amido de milho
2 xícaras de farinha de trigo
1 pacote de queijo ralado parmesão
1 xícara de leite
meia pitada de sal
½ xícara de óleo de soja

Bate tudo no liquidificador.
Recheio: cebola picada, tomate picado, cenoura ralada, abobrinha ralada, 
milho verde, alface picado, salsa, cebolinha, sal e orégano a gosto.
Unte uma forma retangular de 30 X 25 cm, coloque a massa e sobre ela 
espalhe o recheio.
Asse em forno pré-aquecido a 180° por mais ou menos 30 minutos.
Rende 30 pedaços.

TORTA SALGADA

Ingredientes

Modo de preparo
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL  BOM  JESUS

Para 2014, o CEI Bom Jesus estabeleceu como objetivo do 
projeto inscrito na Rede Ambiental a construção de uma horta 
vertical de ervas medicinais, feita de latas, no formato do 
símbolo da paz, e também a plantação de flores ornamentais 
em vasos feitos de pneus.

60 alunos de 0 a 6 anos
5 professores
14 funcionários

Av. Tancredo Neves, 1570 – Bom Jesus - 89.340-000 – 
Itaiópolis – SC
Fone: (47) 3652-2778 / 9966-3594 
Email: ceibomjesus@hotmail.com

Em uma jarra colocar:
- 11/2 xícara de hortelã fresca picada
- 1/2 xícara de flor de camomila fresca
- Adicionar 2 litros de água fervendo
- Cobrir e deixar esfriar
- Coar 
- Adoçar a gosto.
Rende 2 litros

CHÁ DE FOLHAS FRESCAS  
DE HORTELÃ E CAMOMILA

Modo de preparo
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL CRESCER

As crianças da turma do Pré do CEI Crescer vivenciaram 
uma atividade rica e diferenciada relacionada à manutenção 
da horta escolar. Orientados pelas professoras, os alunos 
colheram cenouras e participaram de todas as etapas da 
preparação de um bolo de cenoura. Para celebrar, todos 
degustaram o delicioso bolo!

65 alunos em turmas do Berçário, Maternal e  
Pré-Escolar
7 professoras
12 funcionários (diretora, auxiliares, estagiária, merendeira e servente) 

Rua Alóis Tyszka, 1139
Centro - Itaiópolis / SC
fone: (47) 3652-1158
e-mail: cei.crescer@yahoo.com.br

4 ovos
1 xícara de óleo
3 cenouras
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico

Misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento numa tigela. Bata os ovos, 
óleo e as cenouras no liquidificador. Misture o que foi batido no liquidificador 
aos ingredientes que estão na tigela. Leve para assar, por 30 minutos, em 
uma forma untada, e é só servir. 
Cobertura do bolo pode ser de chocolate ou outra de sua preferência.
Rende 25 pedaços.

BOLO DE CENOURA

Ingredientes

Modo de preparo
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL LUCENA

O projeto Horta Escolar Melhorando a Alimentação Saudável 
proporcionou aos alunos do CEI Lucena uma alimentação 
muito mais gostosa. A colheita, o preparo e o consumo dos 
vegetais possibilitou o contato das crianças com a natureza, 
além de garantir a pureza e os benefícios que os alimentos 
orgânicos oferecem.

65 alunos de Berçário, Maternal e Pré.
5 professores 
11 funcionários

Rua Roberto Wagner, snº
Bairro Lucena - Itaiópolis/SC
fone: (47) 3652 - 2796                          
e-mail: ceilucena@yahoo.com.br

2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar refinado
1 xícara (chá) de farinha de soja

4 maçãs inteiras com casca e sem sementes
4 ovos

2 colheres (sopa) de fermento em pó

Bater no liquidificador a maçã, o açúcar e os ovos.
Em uma bacia, misturar os ingredientes secos e acrescentar, aos poucos, o 
conteúdo do liquidificador.
Misturar a massa até ficar homogênea.
Enfeitar a forma com pedaços de maçãs e caramelizar o fundo da forma.
Despejar a massa na forma e levar para assar em forno pré-aquecido.

BOLO DE MAÇÃ

Ingredientes

Modo de preparo
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL SEMEANDO O SABER

Em seu primeiro ano de atividades, o CEI Semeando o Saber 
também faz sua estreia na Rede Ambiental. Com o objetivo 
de implantar uma horta orgânica na instituição, os trabalhos 
iniciaram em um pequeno espaço onde foram plantados 
temperos que deixaram a alimentação na escola ainda mais 
saudável e saborosa.

100 alunos de Berçário, Maternal I, Maternal II e Pré.
8 professores
25 funcionários

Rua Engelberto Lizmeyer, 665
Bairro Bom Jesus - Itaiópolis/SC
fone: (47) 3652-2987
e-mail: ceisemeandoosaber6@yahoo.com.br

4 cenouras
4 litros de água
4 copos de açúcar
1 copo de suco de limão
1laranja (somente a raspa da laranja)

Bater as cenouras no liquidificador, coar o suco e misturar todos os 
ingredientes. Fica uma delícia e é muito saudável. 

SUQUITA

Ingredientes

Modo de preparo
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL TIA ERCI 

O projeto Mãos Habilidosas, do CEI Tia Erci, contou com muita 
dedicação de todos os participantes. Em sala de aula, diversas 
atividades foram desenvolvidas com os alunos, sempre focando 
os temas alimentação saudável e consumo consciente. Da horta 
da escola foram colhidos e consumidos alface, beterraba e 
couve. Também se plantou morango e brócolis. 

69 alunos em 3 turmas de Berçário, Maternal e Pré.
3 professoras 
14 funcionários

Rua Costa Carvalho, nº 290
fone: (47) 3652-2775
e-mail: ceitiaerci@yahoo.com.br 

1 1/2 xícara (chá) de mandioca;
2 colheres (sopa) de margarina;
10 colheres (sopa) de açúcar, 1 xícara (chá) 
de leite em pó;
 3 colheres (sopa) de chocolate em pó;
5 colheres (sopa) de chocolate granulado.

Cozinhe a mandioca até desmanchar. 
Escorra e amasse. Reserve. À parte, derreta 
a margarina, acrescente a mandioca e 
misture bem. Junte os demais ingredientes 
e cozinhe até desprender do fundo da 
panela. Modele os docinhos e passe no 
chocolate granulado.
Rende 16 porções

BRIGADEIRO DE MANDIOCA

Ingredientes

Modo de preparo
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL VILA NOVA

O tema “Alimentação Saudável” fez parte dos conteúdos em 
sala de aula no CEI Vila Nova, em atividades com números, 
quantidade, cores, letra inicial e palavras, incluindo sempre 
a importância de um prato colorido e variado para uma 
vida saudável. Os alunos puderam colher alface, couve e 
tempero verde da horta da escola. Também acompanharam a 
higienização das verduras e o preparo das refeições.

85 alunos entre 4 meses e 5 anos
20 funcionários entre professores, auxiliares, 
serventes, merendeira e uma diretora

Rua Helio Antonio Wagner, nº 1185
Bairro Vila Nova, Itaiópolis / SC
fone: (47) 3652-1124
e-mail: ceivilanova@yahoo.com.br

Misturar as duas partes, colocar coco ralado 
em cima antes de assar. Depois de assado, 
colocar suco doce de laranja no bolo ainda 
quente.
Pronto, agora é só saborear!
Obs.: Esta receita foi elaborada e testada pelos alunos 

do PRÉ com a orientação da professora Ângela.

BOLO DE LARANJA (RECEITA GRANDE)

Modo de preparo

No liquidificador:
2 laranjas sem casca e sem semente
5 ovos
¼ xícara de azeite
Na tigela:
3 xícaras de açúcar
3 xícaras de trigo
1colher de fermento em pó

Ingredientes
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CENTRO EDUCATIVO ITAIÓPOLIS

Os alunos do Centro Educativo Itaiópolis, por meio do 
projeto inscrito na Rede Ambiental, buscam desenvolver 
o comprometimento e cuidado com o ambiente escolar, 
desenvolvendo ações onde estão cuidando do espaço externo 
e interno (sala de aula e da escola), cuidando das relações 
humanas que traduzem respeito e carinho consigo mesmo, 
com o outro e com o mundo. Nossa horta é instrumento 
para professores, onde podem abordar diferentes conteúdos 
curriculares de forma significativa e contextualizada e 
promover vivências que resgatam valores.

347 alunos do 1º ao 8º ano
28 professores
10 funcionários (equipe administrativa, serventes, 
merendeira e estagiários)

Av. Tancredo Neves, 88
Centro – Itaiópolis / SC
fone: 3652-2375
e-mail: centro.educativo@bol.com.br

2 xícaras de leite;
1 xícara de amido de milho
1 xícara de farinha de arroz
1 cebola pequena
½ xícara de óleo
1 colher pequena de fermento em pó 
2 gemas
Pimenta e sal a gosto

No liquidificador colocar:
2 xícaras de leite;
2 gemas;
4 colheres de queijo ralado;
½ xícara de óleo;
Sal, pimenta a gosto, a cebola picada a gosto.

Bater bem e transferir para um recipiente fundo.
 • Acrescentar o amido de milho, a farinha de arroz e o fermento. 

 • Misturar tudo e reservar.

 • Picar a rúcula, o tomate seco, a salsa e a cebolinha e misturar ao creme.

 • Por último acrescentar as claras em neve.

 • Levar ao forno pré-aquecido a 180° em assadeira ou forminhas de empada  

 untadas com óleo por aproximadamente 30 minutos. Retirar do forno e  

 desenformar. Servir ainda quente. 

Obs.: Receita sem glúten

TORTA SALGADA DE LIQUIDIFICADOR 
COM RÚCULA E TOMATE SECO

Ingredientes

Modo de preparo

2 claras em neve 
100 gramas de tomate seco
4 colheres de queijo ralado
Salsa e cebolinha verde picada
Folhas de rúcula picadas
Opcional: Acrescentar 200 gramas 
de carne moída refogada, frango 
picado ou palmito.
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ESCOLA MUNICIPAL RENASCER

Em 2014, a horta da EM Renascer foi refeita. Apesar de ocupar 
a mesma área, foi revitalizada e montada em alvenaria, para 
melhor aproveitamento do espaço. Por meio do projeto PET/
REPET, ações também foram estendidas para a casa dos alunos. 
Sementes de imbuia, coletadas no ambiente escolar, foram 
preparadas pelos alunos e professores, com o objetivo de serem 
transplantadas pelos pais no espaço familiar. Para otimizar os 
resultados, foi criado um espaço para o minhocário. 

207 alunos, em 10 turmas de Pré ao 7º ano.
29 funcionários.

Rua Alois Tyszka, nº 1789
Centro, Itaiópolis / SC
fone: (47) 3652-18-39
e-mail: escolamunicipalrenascer@gmail.com

Passe a maionese na 
fatia de pão, logo a seguir 
pique o alface e rale a 
cenoura, espalhando na 
fatia de pão, acrescente o 
pepino e a azeitona.

SANDUÍCHE NATURAL

Modo de preparo

Pão integral
Maionese

pepino em conserva
cenouras
azeitona

alface

Ingredientes
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ESCOLA RURAL BELMONT

Na Escola Rural Belmont, diversas atividades foram 
desenvolvidas em torno do projeto inscrito na Rede 
Ambiental. Para melhor aproveitar o amplo espaço da horta, 
foram plantadas mudas de árvores frutíferas. Já em sala 
de aula, a reutilização de materiais rendeu belos trabalhos. 
“Com estas atividades, os alunos percebem que muitas 
coisas podem ser confeccionadas reutilizando materiais que 
seriam jogados no lixo.”

1º ao 5º ano
23 alunos
4 professores + 1 merendeira / servente
Há mais de 80 anos atuando no ensino.

Endereço: SC 419, km 28
Lave as folhas de couve, coloque no liquidificador e bata. Passe em uma 
peneira. Corte os limões, esprema no liquidificador, coloque o açúcar, a couve 
já batida e bata tudo novamente. Em seguida, adicione a água. Está pronto 
para servir.
Dica: a quantidade de limão deve ser superior à quantidade de couve, para 
ficar um suco gostoso.

SUCO DE COUVE COM LIMÃO

Modo de preparo

3 litros de água
8 folhas de couve

10 limões
Açúcar a gosto

Ingredientes
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NÚCLEO AVANÇADO  
DE ENSINO SUPLETIVO (NAES)

Motivados pelos bons resultados com o trabalho realizado na 
horta e jardim da escola, os alunos do NAES desenvolveram 
atividades extraclasse que incluíram pesquisa sobre os 
vegetais, construção de terrário e plantio de mudas frutíferas 
e nativas na unidade escolar.

183 alunos
14 professores
4 funcionários 

Rua Duque de Caxias, 599 
Centro, Itaiópolis / SC
fone: (47) 3652 2152
e-mail: naesitaiopolis@sed.sc.gov.br

Esquentar o óleo em uma frigideira, 
derramar uma porção de massa 
e virar a frigideira para todos os 
lados. Fritar em fogo baixo, virar e 
fritar novamente. 

Em uma panela, colocar a 
água com a margarina e a 
maisena para ferver, mexendo 
sempre até formar resistência. 
Bater o brócolis com o 
tempero verde e um pouco 
de água no liquidificador. 
Acrescentar esta mistura 
no molho e ferver mais 
um pouco. Organizar as 
panquecas em uma travessa, 
despejar o molho de legumes 
sobre elas e servir.

PANQUECAS DE FARINHA DE AVEIA

Modo de preparo

Modo de preparo

Massa:  
(ingredientes para 10 panquecas) 

1 ovo 
1 colher de azeite
2 copos de água 
1 colherinha de sal 
2 xícaras de farinha de aveia Recheio 

Cozinhar legumes (brócolis, couve-
flor, cenoura, abobrinha e tomate), 
pode colocar outros se quiser. Picar 
os legumes bem miudinhos. Refogar 
a cebola, alho e tempero verde, 
depois misturar com os legumes. 
Envolver o recheio com a massa, 
fazendo as panquecas.

Cobertura (molho branco 
de legumes) 
1 porção de brócolis
tempero verde 
2 copos de água
1 colher de margarina
1 colher de maisena

Ingredientes
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
ODIR ZANELATTO

O consumo consciente é relembrado constantemente nas 
atividades realizadas dentro e fora de sala de aula na EEB 
Odir Zanelatto, por meio das tarefas da gincana sobre 
sustentabilidade e nos conteúdos trabalhados pelos professores.

386 alunos em 16 turmas
33 professores
3 funcionários

Rua Serafim Furtado de Mello, 40 
Bairro Lucena, Itaiópolis / SC Lave e descasque as maçãs. Disponha as maçãs em uma panela de pressão, 

acrescente a água, a canela e, por cima das maçãs, o pó da gelatina. Tampe a 
panela e leve ao fogo. A partir do momento em que pegar pressão, marque 3 
minutos e desligue a panela. Deixe esfriar, coloque em um refratário, tampe 
e leve para gelar.

Dica: Utilize a casca para fazer geleia.

MAÇÃ GELATINADA

Modo de preparo

6 maçãs
1 ½ xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de açúcar
Canela em pau a gosto

1 caixa de gelatina sabor morango ou limão

Ingredientes
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ESCOLA RURAL RIO DA AREIA

Diversos aspectos foram trabalhados no projeto da Escola 
Rural Rio da Areia em 2014: “Pretendemos que o educando 
perceba a importância da reciclagem, como também o 
consumo consciente, alimentação saudável e a consciência da 
contribuição destas atividades para a promoção da saúde e 
melhoria da qualidade de vida”.

55 alunos do Pré- escolar ao 5º ano.
8 funcionários, dentre professores, servente, 
merendeira e orientadora pedagógica.

Localizada na comunidade do Rio da Areia, 
Itaiópolis / SC.
fone: (47) 8420-0819
e-mail: rio_areiarural@yahoo.com.br Em uma bacia misture a abobrinha, a cenoura, a cebola, o alho e o tomate. 

Em seguida, acrescente os ovos, o leite, o trigo, cheiro verde, o sal, orégano e 
mexa bem. Por ultimo, o fermento. 
Coloque em uma forma média untada e, se preferir, polvilhe com o queijo 
ralado. Leve ao forno de 30 a 40 minutos.
Pode ser servido quente ou frio. 
Rende aproximadamente 30 pedaços pequenos.

DELÍCIA DE ABOBRINHA E CENOURA

Modo de preparo

3 abobrinhas pequenas cortadas 
em cubos pequenos
2 cenouras picadas
2 cebolas descascadas e picadas
3 dentes de alho picados
3 tomates picados
2 ovos inteiros

Ingredientes
½ x de leite
5 colheres de farinha de trigo
1 colher de sal
1 colher de orégano
1 colher de fermento
2 colheres de queijo ralado (opcional)
Cheiro verde a gosto 
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ESCOLA MUNICIPAL  
RIO DA ESTIVA

A EM Rio da Estiva desenvolveu uma Gincana Ambiental 
para despertar nos alunos uma noção ampla sobre o meio 
ambiente e resíduos depositados. A participação nas diversas 
atividades estimula a compreensão sobre cidadania, incentiva 
novos hábitos por meio de uma competição saudável e 
ecologicamente correta entre todos, de forma direta e indireta.

220 alunos do Pré ao 8º ano 
22 funcionários

BR 116 KM 35
fone: (47) 9638-8246
e-mail: emriodaestiva@gmail.com

Pique todos os talos e folhas bem fininhos.
Refogue com os temperos de costume e 
reserve.
Bata no liquidificador todos os ingredientes 
um de cada vez, unte a forma e asse em 
forno quente preaquecido por 45 minutos 
aproximadamente.

TORTA DE TALOS E FOLHAS DE VERDURAS

Modo de preparo

Talos e folhas de brócolis, couve flor, 
beterraba, couve e espinafre.
3 ovos
1/2 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite
2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Ingredientes
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 colher (sopa) de fermento em pó
Tempero a gosto
1 pitada de sal
Manteiga ou margarina para untar a 
forma
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
SÃO JOÃO BATISTA

Com o objetivo de dar prosseguimento aos trabalhos iniciados 
em 2013 e incrementar as atividades, uma das atividades 
propostas na EEB São João Batista foi a construção de um 
minhocário. Após visitar a APAE de Itaiópolis, a escola pôs a 
ideia em prática. A concretização do projeto foi possível graças à 
parceria com os pais dos alunos.

198 alunos do 1º ao 8º Ano do Ensino Fundamental
16 professores
1 diretora, 1 assistente técnico pedagógico, 2 serventes.
Fazem parte também da equipe da escola 1 professora, 1 cozinheira do pré-
escolar e 1 cozinheira da empresa Nutriplus.

Rua Anita Ruthes Andrejewski
Bairro Paraguaçu, Itaiópolis / SC
fone: (47) 3652-2814
e-mail: eebsjoaobatista@sed.sc.gov.br Em uma forma untada, coloque 

uma parte da massa, em 
seguida o recheio  e, por último, 
a outra parte da massa.
Asse em temperatura média por 
aproximadamente 20 minutos.

Rende 20 pedaços

BOLO SALGADO

Modo de preparo

Massa
2 ovos
300 ml de leite
½ xícara de óleo
2 xícaras de trigo 
1colher rasa de fermento em pó
Sal
Bata tudo no liquidificador.

Recheio
2 cenouras raladas
Milho verde, ervilha, tomate, cheiro 
verde
3 folhas de beterraba,couve, brócolis 
(de acordo com a disponibilidade ou 
preferência)
Sal
Pique bem as folhas e misture aos 
outros ingredientes do recheio.

Ingredientes
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
VIRGÍLIO VÁRZEA

Para aumentar o número de espécies a serem cultivadas na 
horta da EEB Virgílio Várzea em 2014, foi necessário definir um 
novo espaço para a horta. Optou-se por adotar uma área quase 
“esquecida”, isolada nos fundos do Ginásio da Escola. Várias 
atividades foram desenvolvidas dentro do projeto COPA 2014, 
que culminou com a exposição dos trabalhos no Salão Nobre 
da escola. Entre os temas propostos, destaca-se o incentivo à 
prática de esportes e sua importância para a saúde e bem-estar.

1.100 alunos no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Magistério
65 professores
13 funcionários 

Rua Prof. Iteir Vitório Carvalho, 88
Centro, Itaiópolis / SC
fone: (47) 3652-2049
e-mail: eebvv@sed.sc.gov.br

Picar o tempero verde. Ralar a cenoura e a cebola. Numa frigideira, refogar 
no óleo de soja a cebola. Acrescentar a cenoura e o tempero verde e 
continuar refogando, até a cenoura murchar. Em seguida, adicionar a farinha 
de mandioca e mexer de três a cinco minutos, incorporando aos demais 
ingredientes. Se necessário, acertar sal.
Variação: pode-se acrescentar couve e azeitona bem picadas.
Rende cinco porções.

FAROFA

Modo de preparo

1/2 cebola
1 cenoura

Tempero verde a gosto (salsa e cebolinha verde)
Sal a gosto

¾ de xícara de farinha de mandioca
Óleo de soja

Ingredientes
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