OFICINA DE PANIFICAÇÃO
ARTESANAL

Facilitando a vida das pessoas

O Instituto

O Instituto Pinheiro é uma organização não
governamental sem fins lucrativos, fundada em
agosto de 2008 com o objetivo de promover ações
de caráter cultural e social – especialmente para a
população com mais de 60 anos.
O Instituto trabalha para que pessoas idosas se
apropriem e façam uso pleno de toda possibilidade
cultural e de lazer disponíveis. As atividades estão
focadas nos idosos – que por vezes acabam sendo
excluídos destas programações – seja por razões
sociais, culturais, de mobilidade, entre outros.
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Boas Festas!!
Queridos(as),
Mais um ano chega ao fim, mais uma vez o espírito
de natal chega para suavizar os dias, trazer brilho e
alegria para as nossas vidas.
Toda nova etapa deve ser comemorada, ganhamos
uma nova oportunidade de presentear nossas vidas
com alegrias.
Vamos nos cercar de pensamentos positivos e
continuar a dar o nosso melhor sempre que possível.
O nosso pedido especial para o próximo ano que se
inicia, é que a energia e as boas vibrações encham
nossos corações e permaneçam em nossas vidas.
A nossa maior meta é facilitar a vida das pessoas.
A todos vocês queridos(as) alunos(as), gestores(as),
professores(as) e parceiros elevamos o nosso
carinho e o nosso muito obrigado por tudo.
Nós do Instituto Pinheiro desejamos a todos um...
Feliz Natal e Feliz Ano Novo!!!
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Colaboradores

Elaine Fernandes

Mariane Bagodi

Paulistana,
nutricionista,
estudante de Gastronomia na
UNINOVE e MBA em Gestão
de Negócios em Gastronomia
ANHEMBI MORUMBI, gestora
para entidades sociais IA,
capacitação e gestão de
projetos FARMOTERÁPICAS.

Mestre
em
ciências,
nutricionista, Tecnóloga em
gastronomia, professora do
ensino superior, oficineira da
melhor idade.
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Colaboradores

Pamela Silva

Thor Geckler

Formada em Gastronomia
pela UNINOVE, Churrasco
Americano pelo mentor
Rodrigo
Bueno
e
Fotografia de Alimentos
por Alexander Landau.

Alemão
naturalizado
brasileiro, nascido sob o
signo de libra, esse filho de
Odin se apaixonou, muito
jovem, pelas bebidas e
seus
mais
diversos
sabores e cores. E deste
caldeirão de culturas e
saberes, foi forjado um
bartender
arrojado
e
inventivo. Thor, a cada
ideia, bate seu martelo e
nos brinda com mais um
drink dos deuses, direto
dos grandiosos salões de
Valhalla.
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ENTRADAS

Pão de presunto e muçarela
INGREDIENTES

50 g de fermento biológico;
95 ml de leite morno;
¹/² xícara de chá de óleo;
500 g de farinha de trigo;
Sal a gosto;
2 ovos;
150 g de presunto;
150 g de muçarela.

MOLHO DE TOMATE
500 g de tomate;
¹/² cebola média;
Salsinha a gosto.

MODO DE PREPARO
Refogue a cebola com azeite, adicione o
tomate e deixe cozinhar, tempere a gosto;
Dissolva o fermento no leite morno e
reserve;
Em um bowl, adicione a farinha, coloque o
fermento, os ovos, o sal e o leite;
Receita Clara Kazuko
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Pão de presunto e muçarela
MODO DE PREPARO
Misture a massa com a ajuda das mãos até
que
os
ingredientes
fiquem
homogeneizados, caso a massa esteja muito
seca adicione mais leite ou a massa fique
muito mole acrescente mais farinha, dose
conforme a necessidade da massa;
Em uma bancada enfarinhada, coloque a
massa e sove por cerca de 10 minutos, após
esse período reserve e deixe dobrar de
volume. Quando passar pelo processo de
crescimento, particione em duas partes, abra
a massa, espalhe o molho, coloque o
presunto e a muçarela e enrole como um
rocambole;
Unte a assadeira com óleo, pincele com
gemas e leve para assar em forno
preaquecido até que fiquem dourados.

Receita Clara Kazuko
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Torta de salsicha
INGREDIENTES
500 g de salsicha;
1 cebola média;
2 cenouras médias;
3 tomates médios;
3 ovos;
1 xícara de chá de leite;
3 colheres de sopa de óleo;
5 colheres de sopa de queijo parmesão ralado;
1 colher de chá de sal;
2 xícaras chá de farinha de trigo;
1 colher de sopa de fermento em pó.

MODO DE PREPARO
Cozinhe as salsichas, corte em rodelas e reserve;
Pique a cebola em cubos pequenos e reserve;
Rale as cenouras e reserve;
Corte os tomates em rodelas e reserve;
Para o recheio, misture a salsicha, a cebola, a
cenoura e o tempero de sua preferência e
reserve;

Receita Clara Kazuko
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Torta de salsicha
MODO DE PREPARO
Para a massa, pegue o liquidificador, adicione
os ovos, o leite, o óleo, duas colheres de sopa
do queijo ralado, o sal, a farinha de trigo, o
fermento e tempere a gosto, bata a massa
até que todos os ingredientes estejam
homogeneizados;
Em uma assadeira média, untada e
enfarinhada, adicione metade da massa,
distribua o recheio e cubra com o restante da
massa;
Decore com as rodelas de tomates e polvilhe
o restante do queijo ralado;
Leve ao forno preaquecido a 200°C por 40
minutos ou até dourar.

Receita Clara Kazuko
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Salada mista rústica
INGREDIENTES
5 folhas de alface;
1 cebola roxa cortada em tiras;
1/3 pepino japonês fatiado em lâminas;
Tomate cereja para decorar.
MOLHO
1/2 suco de laranja;
Azeite a gosto;
Sal a gosto;
Vinagre a gosto.

MODO DE PREPARO
Em uma refratária, disponha as folhas de alface, a
cebola, o pepino e decore com os tomates;
Para o molho, em um recipiente adicione o suco
de laranja, o azeite, o vinagre e o sal, misture até
homogeneizar.

Receita Clara Kazuko
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PRATO
PRINCIPAL

Bacalhau com batatas
INGREDIENTES
1 kg de bacalhau;
1kg de batata;
1 pimentão vermelho;
1 pimentão amarelo;
1 pimentão verde;
Q.B de azeitona preta;
6 ovos;
3 cebolas médias;
Q.B de azeite de oliva;
Q.B Salsinha;
Q.B Sal;
Q.B Pimenta-do-reino.

MODO DE PREPARO
Em uma panela coloque o bacalhau cortado em
postas médias, acrescente água até cobrir e leve
para cozinhar, deixe-os cozer até ficarem
macias, não pode desfiar;
Em outra panela acrescente as batatas sem
cascas e em rodelas, adicione água até cobri-las
e leve para cozinhar até ficarem macias, não
pode despeçar quando testar com o garfo;
Receita Pamela Silva
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Bacalhau com batatas
MODO DE PREPARO
Corte as cebolas em rodelas, corte os pimentões
em rodelas, retire o miolo e as sementes;
Em outra panela coloque os ovos, cubra com água
e leve para cozinhar por cerca de 7 minutos;
Em outra panela, adicione uma parte do azeite,
adicione as cebolas, os pimentões e as batatas;
Em uma refratária que possa ser levada ao forno
ou uma assadeira, acomode parte do refogado de
cebolas, pimentões e batatas, regue com azeite,
por cima coloque as postas de bacalhau, cubra
com restante do refogado, coloque os ovos
cortados em rodelas por cima, coloque as
azeitonas a gosto, depois cubra com azeite, para
que o fundo da assadeira fique completamente
com azeite;
Depois leve para o forno e deixe assar em forno
preaquecido a 180ºC por certa de 30 minutos,
depois que retirar do forno coloque a salsinha por
cima e está pronto para servir.

Receita Pamela Silva
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Salada de grão-de-bico
com bacalhau
INGREDIENTES
500 g de bacalhau cozido e
dessalgado;
300 g de grão-de-bico cozido;
4 ovos;
Azeitonas pretas a gosto;
1 pimentão vermelho;
1 cebola pequena;
Azeite a gosto;
Salsinha a gosto;
Pimenta-do-reino a gosto;
Sal a gosto.

MODO DE PREPARO

Coloque o grão-de-bico (faça o remolho por no
mínimo 8 horas), na panela de pressão, por cerca
de 10 minutos;
Em uma panela coloque os ovos e os cubra com
água e deixe cozinhar por cerca de 7 minutos;
Em outra panela, leve o bacalhau para cozinhar,
deixe-as cozinhar até o ponto de desfiar;

Receita Pamela Silva
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Salada de grão-de-bico
com bacalhau
MODO DE PREPARO
Em uma refratária adicione o grão-de-bico, a
cebola picada em cubinhos, os pimentões
cortados em cubos, o bacalhau, o sal e a pimenta
a gosto, regue com azeite, misture para incorporar
todos os ingredientes, depois decore com os ovos
em rodelas, as azeitonas pretas, finalize com o
azeite e a salsinha.

Receita Pamela Silva
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Cuscuz Paulista
INGREDIENTES
1 xícara de óleo;
1 cebola grande batida no liquidificador;
6 ou 7 tomates batidos com pele e semente;
1 colher de sobremesa de sal;
1 colher de café de pimenta calabresa;
2 tabletes de caldo de galinha;
1 lata de palmito;
1 lata de ervilha ou milho;
1/2 xícara de azeitonas verdes picadas;
2 ovos cozidos;
1 ou 2 peitos de frango cozido e desfiado;
1 pacote de farinha de milho (tirar 3 col. sopa e
adicionar 3 col. sopa de farinha de mandioca).

MODO DE PREPARO
Refogue a cebola no óleo;
Adicione o tomate batido fazendo 1 litro de
molho;
Coloque o sal, a pimenta e os tabletes de caldo de
galinha;

Receita Vânia Dutra
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Cuscuz Paulista
MODO DE PREPARO
Deixar ferver por 10 minutos;
Acrescente o palmito, ervilha, azeitonas e o
frango desfiado;
Por último adicione o cheiro verde;
Deixe ferver por mais alguns minutinhos;
Na hora de servir coloque as farinhas (já
misturadas) ao molho, mexendo sempre para
ficar bem incorporada;
Adicione 1 ovo cozido picado e misture;
Em uma forma de bolo com furo - umedecida
com água ou com azeite, decore com rodelas
de tomate, ovo cozido e folhas de salsinha;
Coloque a massa do cuscuz na forma às
colheradas apertando suavemente;
Desenformar sobre o prato de servir.

Receita Vânia Dutra
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Pernil assado na panela
de pressão
INGREDIENTES
1 kg de pernil em cubos;
1 pimentão amarelo;
1 pimentão vermelho;
1 pimentão verde;
1 cebola grande em rodelas;
3 dentes de alho;
Sal;
Páprica;
Pimenta do reino;
Azeitonas pretas;
Cheiro-verde.

MODO DE PREPARO
Tempere com sal e pimenta;
Sele os cubos de pernil;
Adicione a páprica e a folha de louro;
Quando dourar acrescente um pouco de água e
leve a pressão;

Receita Elaine Fernandes
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Pernil assado na panela
de pressão
MODO DE PREPARO
Adicione água aos poucos;
Quando estiver cozida e sem líquido;
Acrescente o azeite e tampe;
Acrescente os pimentões em rodelas e a cebola;
Coloque em uma travessa, adicione azeitonas
pretas ou tomate-cereja, batata cozida e salpique
cheiro-verde.

Receita Elaine Fernandes

19

SOBREMESAS

Tarte de Amêndoa
INGREDIENTES

04 ovos;
200 g de açúcar;
Raspas de limão;
50 g de manteiga derretida;
50 g de amêndoas laminadas.

MODO DE PREPARO

Em um recipiente bata os ovos com o açúcar, após
homogeneizar, adicione a farinha de amêndoas e
as raspas de limão, misture os ingredientes e
adicione a manteiga derretida;
Forre a forma de fundo falso com papel manteiga;
Despeje a massa e polvilhe as amêndoas
laminadas por cima da massa. As amêndoas
trarão a crocância a tarte;
Leve ao forno por 30 minutos, ao retirar do forno
polvilhe açúcar de confeiteiro e sirva.

Receita Fátima Hiramoto

21

Peras Portuguesas em caldas
INGREDIENTES
10 a 12 peras portuguesas ou espanholas;
350 g de açúcar;
500 ml de água;
Canela em pau a gosto;
Cravos-da-índia a gosto.

MODO DE PREPARO

Em uma panela adicione o açúcar, os cravos e a
água, mexa até o açúcar dissolver por completo
sem o uso da colher, em fogo médio deixe a
mistura aquecer, não precisa mexer.
Em uma vasilha com água adicione as peras
descascadas e cortadas ao meio;
Quando a calda começar a engrossar coloque as
peras e deixe-as cozinhar por cerca de 10 a 15
minutos, conferindo sempre para verificar se
estão macias;
Desligue o fogo e deixe essa mistura descansar
por 5 minutos;
Transfira para um recipiente de vidro e deixe
esfriar por completo;
Mantenha o preparo na geladeira;
Sirva com bolo ou sorvete.

Receita Ana Maria Afonso
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Quindim
INGREDIENTES
36 ovos;
800 g de açúcar;
125 g de manteiga;
500 g de coco fresco.

MODO DE PREPARO
Separe as gemas em uma peneira bem fina deixe
escorrer sem mexer, junte o açúcar e a manteiga
morna misture o coco ralado e deixe descansar
por + ou - 12 horas na geladeira, unte a forma
com manteiga e açúcar;
Aqueça o forno a 180 graus por mais ou menos
30 minutos em banho-maria com água quente.
Rendimento: 36 quindins.

Receita Família Bagodi
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Cufa
INGREDIENTES
Para o fermento:
2 tabletes de fermento fresco;
200 ml de copo de leite;
1 colher de sopa de açúcar;
Q.B de farinha de trigo;
400 g de açúcar;
1 colher de sopa de manteiga;
1 colher de sopa de banha;
600 g de farinha de trigo;
6 ovos;
Q.B uva-passa, ameixa, figos, frutas cristalizadas,
nozes, amêndoas (frutas natalinas a gosto).

MODO DE PREPARO
Junte 01 colher de sopa de açúcar refinado e
farinha de trigo até obter uma massa mole;
Deixe essa mistura crescer por 2 horas;
Bata bem a mistura até a massa soltar bolhas;
Adicione uva-passa, ameixa, figos, frutas
cristalizadas, nozes, amêndoas (frutas natalinas a
gosto);

Receita Marina Naval
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Cufa
MODO DE PREPARO
Deixar crescer por 2h.
Na assadeira depois de crescer coloque a
farofa, 1 xicara de açúcar, 1 xícara de farinha
de trigo e 1 colher de manteiga;
Leve para assar no forno a 180ºC.

Receita Marina Naval
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Barba do Papai Noel
INGREDIENTES
1 gelatina de framboesa ou
morango;
1 lata de leite condensado;
2 e 1/2 xicaras de leite;
2 col. sopa de amido de milho;
3 ovos (gemas separadas da clara).

MODO DE PREPARO
Em uma panela coloque duas xicaras de leite com
as gemas batidas previamente, o leite condensado
e misture bem.
Dissolva o amido em meia xícara de leite restante
e junte a panela.
Leve ao fogo mexendo sempre até engrossar.
Despeje o creme em um ''pirex'' e deixe esfriar.
Prepare a gelatina conforme as instruções da
embalagem e, se desejar, acrescente 2 col. sopa
de açúcar.
Bata as claras em neve e junte a gelatina, misture
bem.
Despeje essa mistura sobre o creme do refratário.
Leve para gelar.

Receita Família Bagodi
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Bolo de maçã
INGREDIENTES

3 maçãs com casca;
1 xícara de óleo;
3 ovos;
2 xícaras de açúcar;
2 xícaras de farinha de trigo;
1 colher de (café) de canela;
10 g de fermento químico.

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador todos os líquidos e a casca
da maçã (óleo, ovos e as cascas);
Corte cubinhos das maçãs e reserve;
Em uma tigela, misture o açúcar, a farinha, o
fermento e a canela. Misture a massa, o
conteúdo do liquidificador e as maçãs picadas;
Unte uma assadeira, leve para assar em forno
preaquecido a 180º C (30 a 40 min.);
Retire, deixe esfriar e povilhe açúcar com canela.

Receita Clara Kazuko
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Pão de leite condensado
INGREDIENTES
60 g de fermento biológico;
4 ovos;
1 lata de leite condensado;
Água morna (use a medida de lata de leite
condensado, deixe um dedo abaixo do topo da
lata);
Óleo (use a medida de lata de leite condensado,
deixe um dedo abaixo do topo da lata).

MODO DE PREPARO
Reserve a farinha;
No liquidificador bata todos os ingredientes, em
uma tigela coloque a mistura e acrescente a
farinha até a massa parar de grudar das mãos;
Reserve a massa por 40 minutos;
Porcione em bolinhas, pincele com gemas e deixe
a massa crescer novamente;
No forno preaquecido a 190ºC leve para assar em
uma assadeira untada.

Receita Clara Kazuko
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Moranguinhos
INGREDIENTES
2 caixas de gelatina de morango;
1 xícara de nozes moídas;
1 xícara de coco ralado;
3/4 de xícara de leite condensado;
1/2 colher (chá) de baunilha;

MODO DE PREPARO
Em uma vasilha misture a gelatina em pó de
morango com as nozes e o coco. Adicione o leite
condensado e a baunilha.
Cubra e leve à geladeira por uma hora.
Forme os morangos com um colher (chá) de
massa.
Rende 60 moranguinhos.

Receita Leila Saito

29

Pavê de abacaxi
INGREDIENTES

1 pacote de bolacha champanhe;
1 lata de abacaxi em calda;
Pique este abacaxi e separa-o da calda;

Creme:
1 litro de leite;
1 pacote de coco ralado;
2 colheres de sopa de amido de milho;
1 lata de leite condensado;
2 gemas.

MODO DE PREPARO

Em uma panela coloque as gemas, previamente
batidas, o leite, metade do coco ralado, a maisena
e o leite condensado, faça o creme e reserve!

Montagem:
Uma camada da bolacha, levemente embebida
com o suco do abacaxi!
Uma camada do creme
Uma leve camada de coco ralado
Repete: camada da bolacha, camada do creme e
camada do coco.
Receita Leni Santos da Silva
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BEBIDAS

Snow berry
INGREDIENTES
100 ml de purê de morango;
100 ml de suco laranja;
10 ml suco de limão siciliano;
Complete com soda.

MODO DE PREPARO
1º gelo no copo longo;
2º purê de morango;
3º suco de laranja;
4° suco de limão;
Monte tudo em um copo longo e complete com
soda;
Decore com raspas de limão e fatias de morango.

Receita Thor Geckler
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Eggnog
INGREDIENTES
100 ml de vinho tinto;
10 gramas de whey ou 10 ml de creme de leite
fresco;
15 ml de xarope de caramelo;

MODO DE PREPARO
Bata tudo na coqueteleira ou liquidificador;
Coloque em uma taça de vinho e decore com
alecrim e açúcar de confeiteiro.

Receita Thor Geckler
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Pineapple Snow
INGREDIENTES

30 ml de rum;
20 ml de xarope de caramelo;
Canela em pó a gosto;
50 ml de whisky;
2 fatias de abacaxi em calda;
30 ml de creme de leite (opcional);
50 ml de vodca.

MODO DE PREPARO
Bata tudo na coqueteleira ou liquidificador;
Coloque em uma taça ou um copo longo e decore
com coco ralado.

Receita Thor Geckler
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Mojito
INGREDIENTES

Suco de uma limão;
1/2 xarope de gengibre;
hortelã a gosto;
água com gás.

MODO DE PREPARO
Em um copo longo, adicione o hortelã, 4 pedras
de gelo, suco do limã, a dose de xarope de
gengibre e complete com a água com gás,
misture e está pronto o drink.
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Mas quando veio o período de pandemia foi necessário o distanciamento
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E como agradecimento a este grupo e ao Instituto Pinheiro pelo trabalho
aplicado as pessoas de terceira idade, mantendo-se integrado as atividades
culturais e sociais, veio a ideia de criar esse e-book, levando a compartilhar a
receita de família de cada um dos integrantes com vocês. Convidamos a Chef
Pamela Silva, (uma profissional muito apaixonada por Gastronomia e muito
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