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Bolo de Banana 

- 4 ovos
- ¾ de xícara de óleo
- 6 bananas nanicas bem maduras picadas
- 2 xícaras de farinha de rosca
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- 3 xícaras de açúcar
� Para untar, manteiga e farinha de rosca.
� Para polvilhar, mistura de açúcar e canela.

MODO DE FAZER:
No liquidificador, bata os ovos, o óleo, as bananas picadas e reserve. 
Numa tigela, misture a farinha de rosca peneirada, o fermento e o açúcar. Junte as duas misturas e 
coloque numa forma untada e enfarinhada. Com uma peneira fina, salpique por cima da massa a 
mistura do açúcar e canela. Leve para assar em forno médio pré-aquecido por 40 minutos. 
Para enfeitar, pulverize açúcar de confeiteiro.

Banana Cake 
- 4 eggs
- ¾ cup oil
- 6 bananas cut into pieces
- 2 cups breadcrumbs (sieved)
- 1 tea spoon of baking powder
- 3 cups  sugar
� to grease, butter and breadcrumbs 
� to sprinkle, a mixture of sugar and cinnamon powder

Instructions:
Beat the eggs, the oil and the bananas in the blender and put aside.
In a bowl,  mix the breadcrumbs, the baking powder and the sugar. Then mix everything and put into a 
greased and floured tray.
Put the sugar and the cinnamon through a sieve and pour on the dough. 
Bake in the pre heated oven at medium temperature for about 40 minutes.
You can decorate the cake with icing sugar.
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Cheese potato mufn

Ingredients:
5 potatoes
100gr grated parmesan cheese
Salt
200ml sour cream
1/2 cup of milk

Directions:
Peel the potatoes and bring them to a boil.
Mash it well.
Add the cheese, sour cream, milk and mix.
Place the mix into a muffin pan. 
Bake it for 20 to 30 minutes.

Mufn de batata com queijo

Ingredientes:
5 batatas
100gr de queijo parmesão ralado
Sal a gosto
1 lata de creme de leite
1/2 xic. de leite

Modo de fazer:
Descasque as batatas e cozinhe.
Amasse bem.
Adicione o queijo, creme de leite e o leite. Misture.
Coloque em forma de muffin.
Leve ao forno por 20-30 minutos.
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Bolo de Milho

Ingredientes
3 ovos
1 lata de leite condensado
1 lata de milho verde, sem a água
100 gramas de coco ralado (pode ser desidratado ou fresco)
1 colher (sopa) de manteiga ou margarina
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo
º) Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o fermento, e bata 
bem. Passe para uma tigela, acrescente o fermento e misture suavemente.
º) Despeje a mistura em uma forma com furo no meio (de tamanho médio) 
untada.
º) Leve ao forno médio para assar por 30 a 40 minutos ou até que esteja dourado 
e sequinho (faça o teste do palito).

Sweet Corn Cake
Ingredients
3 eggs 
1 can of condensed milk 
1 can of sweetcorn, drained 
100gr shredded coconut (fresh or dried)
1tbsp butter 
1tbsp baking powder 

Mix all ingredients together in a blender, except for the baking powder.
Move mixture to a separate bowl and slowly add the baking powder
Pour mixture into a greased baking tin (middle sized, with a hole in the middle).
Bake it for approximately 30-40 minutes in a medium heat oven.
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 Purê de batata doce

Ingredientes
5 batatas-doce roxas.
1 xícara de chá de leite.
2 colher de sopa de manteiga
sal a gosto
queijo ralado
Alecrim

Modo de preparo
1.Cozinhe e esprema as batatas ainda quentes.
2. Coloque numa panela com o leite e a margarina e   o queijo ralado.
3. Mexa bem e acerte o sal.
4. Coloque um raminho de alecrim por cima para enfeitar.

Mashed sweet potatoes 

Ingredients
5 purple sweet potatoes.
1 cup milk.
2 tablespoons butter
Salt to taste
grated cheese
Rosemary

Directions
1. Cook and squeeze the potatoes when they are still hot.
2. Place in a pan with milk and margarine and grated cheese.
3. Stir well and set the salt.
4. Put a sprig of rosemary on top for garnish.
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Focaccia

Ingredientes da massa:
450g de farinha de trigo
7g de fermento biológico seco
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de açúcar
250-275 ml de água morna
Leite para pincelar no final

Ingredientes para recheio (sugestões):
Recheio 1
Um punhado de folhas frescas de manjericão
12 tomates cereja
50 ml de azeite
Recheio 2
Um punhado de folhas frescas de alecrim
3 batatas pequenas com casca cortadas em rodelas finas

Como preparar a massa:
1 – Misture a farinha, o sal, o açúcar e o fermento instantâneo em uma vasilha grande. Faça uma cova 
no meio e despeje a água nela.
2 – Mexa usando uma colher. Quando a massa ficar grudenta, use as mãos úmidas para juntar todos os 
ingredientes até formar uma bola.
3 – Polvilhe a superfície de trabalho com farinha. Sove, estique e dobre a massa por 10 minutos até que 
fique homogênea.
4 – Coloque a massa em uma vasilha. Cubra-a com um pano úmido e deixe-a em local abafado por 1 
hora ou até dobrar de tamanho.
5 – Quando a massa crescer, pressione-a no centro e sove-a um pouco sobre a superfície enfarinhada. 
Está pronta!
Como fazer a focaccia:
1 – Pré-aqueça o forno a 220 C. Abra a massa e corte-a no mesmo formato e tamanho da assadeira.
2 – Transfira a massa para uma assadeira untada com óleo. Cubra-a com um pano e deixe-a crescer 
por 30 minutos.
3 – Faça alguns furos na massa com o dedo indicador ou com o cabo de uma colher de pau pequena.
4 – Acrescente o recheio na massa. Corte os tomates-cereja ao meio, coloque-os nos furinhos e 
pressione. Firme as folhas de manjericão entre os tomates.
5 – Regue a massa com azeite, polvilhe-a com um pouco de sal e asse-a no forno por cerca de 25 
minutos, até a superfície ficar dourada.
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Focaccia

Pasta Ingredients:
450 gr plain flour
7 gr  dry biological yeast
1 tea spoon salt
1 tea spoon sugar
250-275 ml of warm water
Milk to spread with a cooking brush at the end

Ingredients for filling (suggestions):
Filling 1
A handful of fresh basil leaves
12 cherry tomatoes
50 ml olive oil

Filling 2
A handful of fresh rosemary leaves
3 small potatoes with peel cut into thin slices

How to prepare the dough:
1 - Mix the flour, salt, sugar and instant yeast in a large bowl. Make a pit in the middle and pour the water 
into it.
2 - Stir using a spoon. When the dough is sticky, use damp hands to gather all the ingredients into a ball.
3 - Sprinkle the work surface with flour. Soak, strain and fold dough for 10 minutes until smooth.
4 - Put the dough in a bowl. Cover it with a damp cloth and leave it in a muffled place for 1 hour or until 
doubled in size.
5 - When the dough grows, press it in the center and a little on the floured surface. And it is ready!

How to make the focaccia:

1 - Preheat the oven to 220 C. Open the dough and cut it in the same size and shape of the baking sheet.
2 - Transfer the dough to a baking dish greased. Cover it with a cloth and let it grow for 30 minutes.
3 - Drill some holes in the dough with the index finger or the handle of a small wooden spoon.
4 - Add the filling in the dough. Cut the cherry tomatoes in half, place them in the holes and press. Stir the 
basil leaves between the tomatoes.
5 - Drizzle with olive oil, sprinkle with a little salt and bake in the oven for about 25 minutes, until the surface 
turns golden.
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Bolo de cenoura 

Ingredientes: 
2 cenouras picadas
1 xícara de óleo 
1 xícara de açúcar 
1 xícara de farinha de trigo
4 ovos
2 barras de chocolate

Modo de preparo:
Unte e enfarinhe uma forma de bolo.
Bata as cenouras, o óleo, os ovos e o açúcar no liquidificador por aproximadamente 5 minutos.
Coloque em uma tigela e acrescente a farinha e o fermento peneirados. 
Misture.
Adicione o chocolate cortado em pequenos pedaços 
Misture novamente
Leve para assar a 180˚C por aproximadamente 50 minutos.

Carrot Cake
Ingredients:
2 chopped carrots
1 cup oil
1 cup sugar
1 cup  plain flour
4 eggs
2 chocolate bars

How to prepare:
Grease and flour a cake pan. Blend the carrots, oil, eggs and sugar in the blender for about 5 
minutes. Put it in a bowl and add the flour and baking powder. Mix.Add the chocolate in small 
pieces. Mix again. Bake at 180˚C for approximately 50 minutes.
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Pineapple Carrot Cake
Ingredients:
For the carrot cake:
· 2 cups (250 grams) all-purpose flour 
· 2 teaspoons baking powder
· 1 teaspoon baking soda
· 1 and 1/2 teaspoons ground cinnamon
· 1/2 teaspoon ground ginger
· 1/2 teaspoon salt
· 3/4 cup (180ml) canola or vegetable oil
· 

For the cream cheese frosting:
· 1 (250 grams) package brick style cream cheese, softened to room temperature
· 1/2 cup (115 grams) unsalted butter, softened to room temperature
· 2 cups (240 grams) powdered sugar
· 1 teaspoon pure vanilla extract

Instructions:
1. Preheat oven to 350°F. Spray a 23x33x5 cm baking pan with non-stick cooking spray and set aside.
2. In a large mixing bowl, whisk together the flour, baking powder, baking soda, cinnamon, ginger and salt 
until well combined. Set aside.
3. In a separate large mixing bowl, whisk together the oil, eggs, brown sugar, granulated sugar, crushed 
pineapple, and vanilla extract until fully combined. Add the grated carrots to the wet ingredients and stir until 
well combined.
4. Add the dry ingredients to the wet ingredients and mix with a whisk or rubber spatula until just combined, 
making sure not to over mix the batter.
5. Pour the cake batter into the prepared baking pan and spread around into one even layer. Bake at 350°F 
for 35-45 minutes or until the top of the cake is set and a toothpick inserted into the center of the cake comes 
out clean. If needed, tent with foil for the last 15-20 minutes of baking to prevent excess browning on top of the 
cake.
6. Remove from the oven, transfer to a wire rack, and allow to cool completely in the pan.

To make the cream cheese frosting:
1. In the bowl of a stand mixer fitted with the paddle attachment, or in a large mixing bowl using a hand-held 
mixer, beat the cream cheese until smooth. Add the butter and mix for about 30 seconds-1 minute until well 
combined and smooth. Add the powdered sugar and vanilla extract and continue mixing until fully combined, 
scraping down the sides of the bowl as needed.
2. Using a knife or an offset spatula, top the cooled carrot cake with the cream cheese frosting. 

4 large eggs room temperature
· 1 and 1/2 cups (300 grams) light brown sugar
· 1/2 (100 grams) cup granulated sugar
·1  (250 grams) can crushed pineapple, drained
·1  teaspoon pure vanilla extract
· 3 cups (300 grams) grated carrots, lightly packed
· Optional: 1/2 cup (75 grams) raisins
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Bolo de Cenoura Abacaxi

 
Ingredientes
Para o bolo de cenoura:
 2 xícaras (250 gramas) de farinha de trigo 
 2 colheres de chá de fermento em pó
 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
 1 e 1/2 colheres de chá de canela em pó
 1/2 colher de chá de gengibre moído
 1/2 colher de chá de sal
 3/4 xícara (180ml) de óleo de canola ou óleo vegetal

Para a cobertura de cream cheese:
 250 g de cream cheese, amolecido à temperatura ambiente
 1/2 xícara (115 gramas) de manteiga sem sal, amolecida à temperatura ambiente
 2 xícaras (240 gramas) de açúcar de confeiteiro
 1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo
Para fazer o bolo de cenoura:
1. Pré-aqueça o forno a 180oC ou 350oF . Pulverize uma assadeira 23x33 com spray de cozinha antiaderente 
e reserve.
2. Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento, o bicarbonato de sódio, a canela, o gengibre e o sal 
até combinar bem. Reserve.
3. Em uma tigela grande separada, misture o óleo, os ovos, o açúcar mascavo, o açúcar granulado, o 
abacaxi moído e o extrato de baunilha até que estejam totalmente misturados. Adicione as cenouras 
raladas aos ingredientes molhados e mexa bem.
4. Adicione os ingredientes secos aos ingredientes molhados e misture com um batedor ou uma espátula de 
borracha até ficarem um pouco juntos, certificando-se de não misturar demais a massa.
5. Despeje a massa de bolo na assadeira e espalhe-a em uma camada uniforme. Asse a 180 ° C ou 350 ° F 
por 35-45 minutos, ou até que o topo do bolo esteja assentado e um palito inserido no centro do bolo saia 
limpo. Se necessário, cubra com papel alumínio para os últimos 15-20 minutos de cozimento para evitar 
queimar o topo do bolo.
6. Retire do forno, coloque-o em cima de uma gradinha e deixe esfriar completamente na forma.
Para fazer a cobertura de cream cheese:
1. Na tigela de uma batedeira ou em uma tigela grande usando um mixer de mão, bata o cream cheese 
até ficar homogêneo. Adicione a manteiga e misture por cerca de 30 segundos a 1 minuto até ficar bem 
combinado e macio. Adicione o açúcar de confeiteiro e o extrato de baunilha e continue misturando até 
que estejam totalmente combinados, raspando as laterais da tigela conforme necessário.
2. Usando uma faca ou uma espátula, cubra o bolo de cenoura frio com a cobertura. 

 4 grandes ovos à temperatura ambiente
 1 e 1/2 xícaras (300 gramas) de açúcar mascavo
 1/2 xícara (100 gramas) de açúcar granulado
 1 lata de 250g de abacaxi, escorrido e picado
 1 colher de chá de extrato de baunilha
 3 xícaras (300 gramas) de cenoura ralada,
 levemente embalada
 Opcional: 1/2 xícara (75 gramas) de passas
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Biscoito de Natal

250g de manteiga
240g de açúcar
550g de farinha de trigo
2 ovos
1 colher de sopa de canela em pó (mais ou menos 15g)
100g de mel
30g de fermento químico

Modo de preparo
Misturar bem a manteiga e o açúcar. Acrescentar os ovos, o mel e a canela. Continuar a 
misturando até que a massa esteja bem homogênea. Por último, acrescentar a farinha de trigo e 
o fermento, misturando. Levar a massa à geladeira por uma ou duas horas. Após gelar, abrir a 
massa com o rolo, colocando um pouco de farinha sobre à mesa e sobre à massa. Depois de 
abri-la, cortar com forminhas com tema de Natal. Levar ao forno à 180ºC e desenformar ainda 
quente, quando os biscoitos estiverem dourados embaixo.

Christmas Cookies
250g butter
240g sugar
550g all-purpose flour
2 eggs
1 tablespoon (15g) cinnamon powder
100g honey
30g baking powder

Directions
Preheat oven to 180 degrees C. Cream the butter and sugar together until fluffy, followed by the 
eggs, honey and cinnamon. Stir the flour and baking powder until fully combined. Refrigerate for 1 
or 2 hours. On a lightly floured work surface, roll out the dough. Using Christmas cutters, stamp out 
cookies. Bake until the edges of the cookies are slightly golden brown.
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Apple Jam 
Ingredients:
20 small apples
2 kg sugar
1 cup of water
4 lemons

Directions:
Peel the apples and cut into small pieces.
Squeeze the lemon juice over the apple.
After all put in a pan with 2 kg of sugar and cook.
Stir sometimes and put the water to have a little pudding and do not get too dry.
About 40 minutes.

Geléia de Maçã 

Ingredientes:
20 maçãs pequenas
2 kg açucar
1 copo de água
Suco de 2 limões

Modo de preparo:
Descasque as maçãs e rale na parte mais grossa do ralador.
Esprema o suco de limão em cima da maçã ralada. Depois de todas raladas 
coloque numa panela com 2 Kg de açúcar e deixe cozinhar.  Mexa às vezes e 
coloque a água para ter um caldinho e não ficar muito seca.
Aproximadamente 40 minutos.
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