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De Geração em Geração 

O livro de Geração em Geração  foi idealizado pela
equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos (SCFV)
 com o objetivo de demonstrar 

 que receitas não são feitas apenas de ingredientes e
misturas, elas sempre contam histórias sobre

sentimentos, memórias, sensações e costumes de um
lugar, passados   de geração em geração, fortalecendo

laços famíliares e mantendo viva sua tradições,
sentimentos e valores.
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                                   Abobrinha Batida 
03 Colheres de cebolinha verde picada.
02 Ovos.
½ Copo de óleo.
02 Copos de leite.
½ Copo de amido de milho.
02 Copos de farinha de trigo. 
01 Colher de fermento em pó. 
01 Caixinha de creme de leite.
Sal a gosto. 
01 Abobrinha média ralada.

Neli.

Modo de preparo:

Ralar a abobrinha em fitas, colocar numa vasilha, acrescentar cebolinha,
sal, e os demais ingredientes, Untar o fundo de uma assadeira com 01
colher (sopa) de  óleo. Disponha por último o fermento,e levar ao forno 
 Preaquecido a 200 ºC (temperatura média). Assar por cerca de 30
minutos.



                              Farofa de Cuscuz 
01 Pacote de flocos de milho.
200 g de linguiça calabresa.
100 g  de bacon.  
01 Cenoura grande.
01 Pacote de azeitona sem caroço.
01 Lata de ervilha.
01 Cebola média.
01 Pacote de uva passa.

 Elida 

Modo de Preparo:

Numa tigela misture a farinha de milho com o sal.Regue com a água aos
poucos, mexendo com uma colher para umedecer a farinha – a textura deve ficar
como a de areia molhada, bem úmida. Deixe hidratar por 10 minutos, Preencha
o fundo da cuscuzeira com água e encaixe o cesto de vapor na panela. Assim que
começar a ferver, vai sair um leve vapor pela lateral da tampa. Abaixe o fogo e
deixe cozinhar por mais 10 minutos até o cuscuz ficar bem macio e reserve. Frite
o bacon e com a gordura dele, a linguiça, frite os temperos, tais como alho,
cebola em seguida coloque a cenoura ralada para dar uma refogada, coloque os
outros ingredientes tudo junto por fim, o cheiro verde e misture ao cuscuz que já
estava reservado.



Elizabete .
 

                                Macarrão Caseiro 
01 kg de farinha de trigo.
06 Ovos.
01 Colher de sal.
Água. Modo de Preparo:

Numa tigela grande, misture a farinha de trigo com o sal e abra um buraco no centro.
Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e transfira para o centro da tigela com
farinha aos poucos, misture os ovos com a farinha, fazendo movimentos circulares do
centro para a borda da tigela, em sentido horário, assim que a farinha incorporar aos
ovos, misture e amasse com a mão até formar uma bolóta. Transfira a massa para a
bancada e amasse bem até ficar lisa e macia - isso leva cerca de 15 minutos. Embale a
massa com papel filme e deixe descansar em temperatura ambiente por 30 minutos.
Polvilhe uma superfície de trabalho com um pouco de farinha. Desembale, transfira para a
bancada e use uma espátula (ou faca) para dividir a massa em 4 porções - isso facilitará a
abertura. Enfarinhe um pouco mais a superfície de trabalho e use um rolo para abrir parte
da massa em um retângulo de cerca de 40cm x 20cm - a massa deve ficar bem fina, com
cerca de 2mm de espessura, polvilhe farinha sobre a massa e dobre, no sentido do
comprimento, 4 vezes - é importante dobrar a partir de um dos lados menores do
retângulo, assim os fios de macarrão ficam mais longos; corte a massa em fatias de cerca
de 0,5 cm,adicione 2 colheres (sopa) de sal. Misture com um garfo apenas para soltar os
fios e deixe cozinhar por cerca de 7 min até ficar al dente. Assim que estiver cozido, passe
o macarrão por um escorredor e deixe escorrer bem a água e tempere a gosto. 



Conceição e  Francisco.

                                  Biscoito de Polvilho. 
01 kg de polvilho doce. 
06 Ovos .
01 Copo médio de água.
01 Copo médio de óleo.
Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Coloque o polvilho doce numa tigela, adicione o sal e misture;
Adicione metade de água e mexa bem;
Acrescente  a metade do óleo, mexa até formar uma farofa úmida;
Em seguida coloque a outra metade da água fervente e misture bastante;
Adicione o restante do óleo;
Mexa bem e vá amassando a massa com uma colher até que ela fique homogênea
Depois adicione os ovos e continue misturando, até a massa ficar bem lisa
OBS: Fica parecendo uma massa de bolo, cremosa e bem densa.
Transfira essa massa para um saco de confeiteiro ou se você não tiver, use um saquinho
com a ponta cortada.
Modele os biscoitinhos numa forma ou assadeira, deixando bem fino e com um espaço de
aproximadamente 01 centímetro de um para o outro.
OBS: Não deixe os biscoitos dourarem em cima, para não ficarem duros.
Leve para assar em forno médio (180° C).



Domingas 

1,5 kg de amido de mandioca.
500 g de farinha de fubá.
8 Ovos.
500 g de manteiga ou banha de porco (o que desejar).
Queijo ralado a gosto.
Erva doce a gosto
Sal a gosto.

Chipa Paraguaia.

Modo de preparo:
Bata os ovos com a manteiga ou a banha de porco e o queijo, todos juntos e vai
colocando o amido tanto quanto a farinha de fubá e faça uma mistura consistente
com o restante dos ingredientes.
Em seguida, pegue uma porção pequena da massa e modele no formato de
ferradura, ou como preferir.
Leve para assar em forno preaquecido, 200ºC, por cerca de 20 minutos ou até
dourar.



Ilda 

Doce de Cacau.
Polpa de 01 Cacau médio.
300 g de açúcar.
500 ml  de água.

 Bata a polpa do cacau no liquidificador (acrescente água só para bater). Junte
na panela a polpa e o açúcar, em fogo médio mexendo sempre até dar o ponto de
rapadura. Caso queira pode adoçar com leite condensado.

Modo de preparo:



Rosa Lina

                               Doce de Ovo.
01 Litro de leite.
06 Ovos.
03 Copos de açúcar.
Canela a gosto.

Peneire os ovos e misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo até
engrossar, retire do fogo e coloque a canela, mexa até ficar homogêneo.

Modo de preparo:



 Nair 

Bolacha de Nata.
02 Copos de nata.
02 Ovos.
02 Copos de açúcar.
02 Colheres de fermento em pó.
Amido de Milho a até dar ponto.

Coloque todos os ingredientes dentro de uma tigela e misture-os.
Amasse até que ela pare de grudar nas mãos e fique homogênea e macia.
Unte uma assadeira e em seguida enfarinhe.
Modele os biscoitos e distribua-os na assadeira com um espaço de mais ou
menos 02cm de um para o outro.
Leve para assar em forno médio preaquecido, até que os biscoitos de nata
fiquem levemente dourados.
Obs: Se for preciso adicione um pouquinho mais de farinha de trigo ou
amido de milho na massa. Não deixe assar por muito tempo.

Modo de preparo:



Izaltina.

                                   Sopa Paraguaia.
02 Kg de Farinha tipo Biju.
500 g de queijo picado.
02 Litros de Leite.
03 Cebolas Picadas.
03 Ovos.
1 Copo de óleo.
Sal a gosto.

Pique as cebolas e leve ao fogo médio com um fio de óleo. Refogue por
uns 5 minutos, sem deixar dourar, somente até ficarem macias.
Quando a cebola estiver macia, retire para uma tigela ou para o copo do
liquidificador. Adicione os ingredientes líquidos (o leite, os ovos batidos e o
óleo) e bata para misturar tudo, em seguida numa bacia coloque a farinha de
Biju e o queijo picado. Misture bem e, por fim, incorpore o fermento e
tempere com sal e pimenta a gosto. Se a sua sopa paraguaia ficar numa
consistência quase líquida não se preocupe, é assim mesmo. Cubra com papel
alumínio e leve para assar no forno preaquecido a 180ºC por 50 a 60
minutos.

Modo de preparo:



Marina.

Nega Maluca.

Modo de preparo:

04 Ovos.
02 Xícaras (chá) de açúcar.
04 Xícaras (chá) de farinha de trigo.
01 Xícara (chá) de chocolate em pó ou achocolatado.
01 Xícara (chá) de óleo.
02 Colheres (sopa) de fermento em pó.
1 Pitada de sal.
02 Xícaras (chá) de água quente.

Em um liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o óleo, o achocolatado e a farinha
de trigo.
Despeje a massa em uma tigela e adicione a água quente e o fermento,
misturando bem.
Despeje a massa em uma forma untada e asse em forno médio-alto (200° C),
preaquecido, por 40 minutos.



 Sirlei .
 

Sagu com Vinho.
  02 Xícaras de sagu.

 04 Xícaras de vinho tinto.
 Açúcar a gosto.
 06 Xícaras de água.
Cravo e canela a gosto.

Coloque o sagu em uma travessa com a água e deixe de molho por 15 minutos.
Depois escorra a água do sagu e o coloque para ferver por uns 10 a 15 minutos
só com água, sempre mexendo.
Dado estes 15 minutos ou assim que algumas bolinhas começarem a ficar
transparentes despeje o conteúdo da panela em um escorredor de macarrão e os
lave para tirar a gosma resultante do cozimento.
Enquanto fica escorrendo, coloque na panela o vinho, o açúcar e uma xícara de
água.
Quando começar a ferver, coloque o sagu e espere cozinhar mais uns 15 minutos,  
Coloque em um recipiente e deixe esfriar.

Modo de preparo:



Ericelda e Otelmo 

Massa da Cuca
01 kg de trigo.
03 Ovos.
02 Colheres (sopa) de óleo.
02 Colheres (sopa)  de margarina.
01 Xícara de açúcar.
1 Pitada de sal.
01 Colher (sopa) de fermento de pão.
Leite morno para dar ponto.

Cuca

Para a Farofa
02 Colheres de (sopa) de farinha de trigo.
04 Colheres de (sopa) de açúcar.
04 Colheres de (sopa) de manteiga amolecida.



Misture todos os ingredientes da massa, em seguida acrescente o leite
morno aos poucos até dar o ponto da massa (homogênea).
A massa pronta, prepare a farofa. Para conseguir uma farofa de cuca,
misture os respectivos ingredientes em uma tigela e amasse com as mãos até
conseguir uma consistência de farofa.
Dica: O segredo da farofa de cuca é apertar levemente os ingredientes com
as mãos, para conseguir flocos que vão deixar a farofa mais crocante!
Coloque a massa da cuca numa forma sem furo central, untada e
enfarinhada, leve para assar por 35-40 minutos no forno Preaquecido a
200ºC ou até dourar, Caso quiser coloque recheio da sua preferência:
banana, goiabada, uva, morango, pêssego, doce de leite... e cubra com a
farofa.

Modo de preparo:



 Maria Alci.

                     Bolo de Fubá/Milho com Goiabada. 
01 Lata de milho. 
1/2 Lata de açúcar. 
1/2 Lata de óleo. 
1/2 Lata de fubá. 
1/2 Lata de trigo. 
03 Ovos. 
01 Colher de fermento.
Goiabada a gosto.

Bata no liquidificador todos os ingredientes exceto a goiabada, unte a
forma e acrecente a goiabada fatiada a vontade por cima da massa, após
despejar na forma e leve ao forno preaquecido 200ºC, deixe assar por
40 minutos.

Modo de preparo:



Irani.

Torta de Pão
 02 Pacotes de pão de forma fatiado.

03 Copos de requeijão cremoso.
01 Vidro pequeno de maionese.
02 kg de batata (feito purê de sua Preferência).
02 Peitos de frango cozido desfiado e temperado a gosto.
Batata palha para decorar.

Modo de preparo:

Unte a forma com requeijão, faça 1 camada de pão, 1 camada de peito de
frango, 1 camada de pão, 1 camada de purê de batata,1 camada de peito de
frango, 1 camada de purê de batata e cobre com a batata palha.



Bolacha Caseira 
01 kg de trigo.
250 g de polvilho.
02 Copos pequenos de leite.
01 Copo de banha ou óleo.
05 Copos pequenos de açúcar (a mesma medida do copo de leite).
05 Ovos.
01 Colher sopa de sal amoníaco. 

 Elvira e Valdir.

Bater os ovos juntamente com o açúcar e com a banha (caso quiser acrescente
01 pitada de sal e canela).
 Com leite morno e dissolva o sal amoníaco, misture tudo em uma vasilha,
amasse bem até dar o ponto de passar na máquina ou cortar como quiser, unte
a forma e leve para assar no formo preaquecido em 200ºC por 15minutos até
dourar. 

Modo de preparo:



Neuza 

03 Ovos. 
03 Colheres de manteiga. 
03 Xícaras de farinha de trigo. 
02 Xícaras de açúcar. 
01 Xícaras de leite. 
Meio pacote coco ralado.
01 Colher de fermento.

Bolo de Coco 

Modo de preparo:

Primeiramente, na batedeira bata os ovos, açúcar, óleo e o leite.
Adicione então, o coco ralado e a farinha de trigo e bata novamente para misturar.
Logo em seguida, desligue a batedeira e coloque o fermento em pó; misture com
uma colher manualmente.
Despeje a massa do bolo de coco em uma forma untada e enfarinhada,por fim, leve
ao forno Preaquecido 180°c, por 45 minutos ou até espetar um palito e sair limpo.



03 Ovos. 
01 Lata de leite. 
¹/2 Lata de óleo.
01 Lata de milho verde sem a água.
01 Lata de açícar. 
01 Lata de fubá. 
50 g de queijo parmesão ralado. 
100 g de amido de milho. 
01 Colher de margarina ou manteiga. 
01 Colher de sopa de fermento em pó para bolos.  

Bolo de Milho

Sirlene 

Modo de preparo:
Escorra o milho e use a própria lata para as medidas.
Reúna todos os ingredientes;
No liquidificador, bata todos os ingredientes por cerca de 01 minuto, ou até atingir
uma mistura uniforme e sem pelotas;
Despeje a massa em uma forma untada com farinha;
Leve para assar em forno preaquecido a 180 ºC por 40 a 50 minutos;
Retire do forno, desenforme e sirva! Bom apetite



Joana Darque

02 Cenouras grandes.
02 Ovos inteiros.
 Meia xícara de óleo.
 02 Xícaras de açúcar.
 02 Xícaras de farinha de trigo.
 01 Colher de (sopa) de fermento em pó. 
 01 Colher de (chá) de baunilha.
Óleo e farinha para untar a forma.

          

Bolo de Cenoura 

    Modo de preparo:         
Bater no liquidificador os 03 primeiros  ingredientes até ficar homogênea,
despejar tudo numa tigela e acrescentar o açúcar e a farinha de trigo a baunilha
e por último  mistura bem e coloca o fermento em pó. 
Despeje na forma e leve pra assar, até dourar, pode-se fazer uma calda de
chocolate e colocar por cima do bolo ainda quente.



03 Ovos.
02 Conchas de banha. 
02 Copos de açúcar. 
Meio copo de leite. 
Algumas gotas de baunilha.
01 Pitada de sal. 
01 kg de trigo. 
01 Colher de fermento de pão.

Cuca de castanha - do- Pará.

Farofa :
100g de castanha moída. 
02 Caixinhas de leite condensado. 
01 Creme de leite.

Marlice 

Modo de Preparo:
Na batedeira, bata primeiro os ovos, o açúcar e a banha até formar um creme esbranquiçado.
Coloque a essência, se desejar dar um gostinho
Em seguida, acrescente o leite.
Continue batendo.
Aos poucos vá acrescentando a farinha de trigo e batendo.
Use uma espátula para ajudar a misturar a massa.
Por último, acrescente o fermento e bata.
Unte uma forma com manteiga e farinha e despeje a massa.
Leve a cuca ao forno preaquecido em 180° C entre 30 a 45 minutos

Farofa 
Coloque todos os ingredientes numa panela, deixe ferver até desprender da panela  e vá mexendo
até formar um brigadeiro.
Espalhe a "farofa" na cuca após assada. 



01 Frango caipira cortado nas juntas.
05 Colheres (sopa) de azeite.
01 Colher (chá) de colorau.
03 Dentes de alho picadinho.
01 Cebola grande picadinha.
02 Tomates sem pele e sementes em cubinhos.
01 Pimenta dedo de moça (sem sementes) picadinha.
02 Tabletes de caldo de galinha.
1 Litro de água fervente (aproximadamente, depende muito do tamanho do frango)
01 Maço de salsinha picadinha.
01 Maço de cebolinha picadinha.
Sal e pimenta do reino a gosto.

Polenta com Frango Caipira 

Elvira 

Para a Polenta:
08 Colheres (sopa) de fubá, dissolvida em 500 ml de água.
01 1/2l de água filtrada.
01 Fio de azeite.
01 Dente de alho picadinho.



01 Tablete de caldo de galinha.
01 Colher (chá) de sal (rasa).
Pimenta do reino a gosto.

Modo de Preparo:
Tempere o frango com o sal, a pimenta, a cebola e o alho, depois
reserve por aproximadamente 20 minutos.
Em uma panela grande, adicione o óleo e deixe esquentar, depois
coloque o frango temperado, frite até que ele esteje dourado, depois
adicione a água fervente na panela e esfregue o fundo para soltar.
Adicione o tomate pelado, refogue por 25 minutos ou até ficar macio.
Depois, retire o frango da panela e reserve.

Em uma panela, coloque um fio de azeite, frite o alho, acrecente tablete de
caldo de galinha, sal, pimenta, coloque a água e ferva por 10 minutos, o
fubá lentamente sempre mexendo, depois mexa sem parar, até o creme de
fubá ficar cozido.



400 g de leite em pó.
400 g de chocolate em pó.
01 Lata de leite condensado.
Papel alumínio ou papel filme para abrir a massa.
um rolo de massa ou uma garrafa de cerveja para abrir a massa.
01 Lata ou caixinha de leite condensado. 
01 Colher (sopa) de manteiga.
50 g de coco seco ralado.
01 Pitada de sal.

Modo de Preparo: 
Misture o leite em pó com o chocolate em pó, em seguida, vá adicionando o leite
condensado.
Coloque a massa em cima da mesa e sove até ficar homogênea e desgrudar dos dedos.
Se a massa ficar muito mole e grudando nos dedos, adicione leite em pó e chocolate
em pó até dar o ponto de uma massa consistente e bem homogênea.

Eva 

Rocambole de Prestígio



Recheio:
Adicione o leite condensado e o coco ralado em uma panela, leve ao fogo até
formar um doce tipo beijinho, quando tiver desgrudando da panela está no ponto.
Passe o recheio ainda quente na massa, pois a medida que vai esfriando ele fica
mais duro.
 

Abra o papel filme em cima de uma mesa, coloque a massa, coloque outro papel
filme por cima e vai abrindo a massa com o rolo até ficar numa espessura fina
(mas não muito fina).
Retire o plástico de cima e coloque o recheio.
Após passar o recheio na massa, corte as bordas para deixá-las reta e vá
enrolando, mas tendo contato somente com o plástico e não com a massa, para
ela continuar lisinha.



Bolo de Mandioca 
03 Xícaras de mandioca (ralado e espremido).
02 Colheres de manteiga.
01 Xícara de queijo ralado.
01 Lata de leite condensado.
01 Colher de fermento em pó.
50g Coco ralado.

Bata no liquidificador a mandioca, manteiga, queijo ralado, leite condensado.
Quando estiver bem moído, misture o coco ralado com uma colher, colocar

para assar em uma assadeira bem untada. Deixe esfriar completamente antes
de servir.

Modo de Preparo:

Gentilina 



Capa: Kauany Caroline Alves Braga 
Diagramação: Kauany Caroline Alves Braga 
Acompanhamento editorial: Márcia Regina Lovo de Paula e
Kauany Caroline Alves Braga. 

 


