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Receitas do Leite
Arroz doce cremoso
Ingredientes
200g de creme de leite
1 xícara (chá) de arroz polido lavado e escorrido
1 litro de leite longa vida integral
1 xícara (chá) de açúcar refinado
2,5g canela em pó
Modo de preparar
Colocar em uma panela o arroz, o leite, o açúcar e a canela. Levar ao
fogo baixo e cozinhar por 55 minutos, mexendo de vez em quando,
ou até o arroz ficar macio. Acrescentar o creme de leite. Misturar e
depois de 5 minutos retirar do fogo. Servir quente ou frio.

Receitas do Leite
Biscoito de nata
Ingredientes
1 xícara de nata
1 xícara de Açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
2 gemas
1 clara
Modo de preparar
Misturar a nata, açúcar e ovos. Juntar a farinha até o ponto de abrir.
Cortar os biscoitos e levar ao forno quente.

Receitas do Leite
Bolo de mandioca
cozida
Ingredientes
½ kg de mandioca descascada
4 ovos
1 lata de leite condensado
½ xícara (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de manteiga
200ml de leite de coco
1 xícara (chá) de coco fresco ralado
Modo de preparar
Cozinhar a mandioca até amolecer. Retirar a parte dura do centro e
bater no liquidificador com os ovos, o leite condensado, o açúcar, a
manteiga e o leite de coco. Colocar em uma assadeira média untada. Polvilhar o coco por cima, e levar ao forno médio - alto (200°C),
preaquecido, por cerca de 40 minutos. Esperar esfriar e cortar em
quadrados.

Receitas do Leite
Bolo de milho
e requeijão
Ingredientes
3 ovos
1 lata de milho escorrido
½ xícara (chá) de óleo
1 ¼ xícara (chá) de flocos de milho pré-cozido
1 xícara (chá) de açúcar
1 pote requeijão
1 colher (sopa) de fermento em pó
Canela em pó
Modo de preparar
Bater os ovos, o milho, flocos de milho, óleo e açúcar. Acrescentar
o fermento em pó. Colocar em uma forma com furo central, untada
e polvilhada com flocos de milho fino. Sobre a massa, colocar o requeijão em colheradas. Assar em forno pré-aquecido a 180° até
dourar, aproximadamente 35 a 45 minutos. Deixar amornar, desenformar e polvilhar com açúcar e canela.

Receitas do Leite
Bolo de ricota
Ingredientes
5 colheres (sopa) de amido de milho
500g de ricota
4 ovos
2 colheres (sopa) de essência de baunilha
1 lata de leite condensado
1 copo de leite
Caldo de um limão
1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó;
200g de uvas passas (molhar no leite e passar no amido de
milho) e após acrescentar na massa.
Modo de Preparar
Bater todos os ingredientes no liquidificador com exceção das uvas
passas. Colocar em forma untada e enfarinhada. Assar em forno
quente a 180º por 40 minutos.

Receitas do Leite
Bolo salgado de iogurte
Ingredientes do bolo
3 ovos
1 xícara (chá) de óleo
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
500 ml de iogurte
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (chá) sal
Ingredientes do recheio
Tomate, cebola, presunto, queijo e orégano.
Modo de preparar
Liquidificar os ingredientes da massa. Colocar em uma forma untada. Espalhar o recheio e levar ao forno.

Receitas do Leite
Cappuccino fácil
Ingredientes
400g de leite em pó integral
230g de açúcar
50g de café solúvel
5 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (sopa) bicarbonato de sódio
1 colher (chá) de canela em pó
Modo de preparar o cappuccino
Bater no liquidificador o leite em pó e o café solúvel. Colocar a mistura em um recipiente com tampa e acrescentar os outros ingredientes. Agitar vigorosamente o recipiente até que a mistura esteja
homogênea.
Montagem do cappuccino
Ferver 180ml de água. Colocar a água em um copo alto (vai dobrar
de volume). Acrescentar 3 colheres (sopa) bem cheias de cappuccino e misturar bem até ficar cremoso.
Dica: Colocar por cima chantilly e cobertura de chocolate.

Receitas do Leite
Chocolate quente
especial
Ingredientes
1 litro de leite desnatado
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de chocolate em pó de 30 a 50% de cacau
2 colheres (sopa) de amido de milho
Canela em pó para polvilhar
Modo de preparar
Bater todos os ingredientes no liquidificador (menos a canela).
Levar ao fogo em temperatura média, até o líquido ferver e engrossar. Servir em xícaras e polvilhar com canela. Colocar chantilly.

Receitas do Leite
Danoninho caseiro
Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
2 copos de iogurte natural
300g de moranguinho
Modo de preparar
Bater tudo no liquidificador. Levar para geladeira em potes de
sobremesa.

Receitas do Leite
Doce de leite
Ingredientes
4 litros de leite
1 kg de açúcar
4 g de bicarbonato de sódio
Modo de preparar
Misturar o bicarbonato com um pouco de água e colocar no leite.
Levar ao fogo e quando ferver acrescentar o açúcar e deixar até
ficar no ponto. Bater até esfriar.

Receitas do Leite
Iogurte natural
Ingredientes
1 litro de leite integral
1 pote de iogurte natural
Modo de preparar
Ferver o leite, colocar o termômetro e deixar na temperatura a 42º.
Misturar o iogurte no leite e colocar em vidros com tampa dentro de
uma caixa térmica. Permanecer por 5 horas (no mínimo) sem abrir.
Após colocar na refrigeração adicionar o sabor.

Receitas do Leite
Omelete de ricota
Ingredientes
7 ovos inteiros
1 cebola cortada em tirinhas
1 tomate sem pele picado em quadradinhos
1 cenoura ralada
1 lata de ervilha
150 g de ricota fresca esfareladinha
1 colher (sopa) de cheiro verde bem picadinhos
Sal e pimenta a gosto
2 colheres (chá) de fermento em pó
Óleo ou manteiga
Modo de preparar
Bater os ovos, colocar o fermento em pó, misturar bem e reservar.
Pegar os ingredientes, misturar com os ovos. Em uma frigideira antiaderente, regar com óleo ou manteiga, colocar a ricota por cima e
fritar em fogo brando, virar, até dourar. Colocar a ricota na omelete
como se fosse recheio, assim ficará mais saborosa e não correr o
risco de soltar água.

Receitas do Leite
Pãezinhos de ricota
Ingredientes massa
2 copos rasos de farinha de trigo
1 pacotinho de fermento para pão
¼ de xícara (chá) de água morna
4 colheres de sopa (rasas) de açúcar
1 colher (chá) sal
100g de margarina
1 xícara (chá) de ricota amassada
1 ovo
Ingredientes recheio
3 colheres (sopa) de manteiga derretida
1 pitada de sal
½ colher (chá) de essência de baunilha
2 3 xícaras (chá) de nozes picadas ou castanhas do Pará
Modo de preparar
Deixar o fermento dissolver na água morna. Juntar a margarina em
pedaços e a ricota, a farinha, o açúcar e o sal peneirados juntos.
Mexer bem e acrescentar o ovo e o fermento dissolvido. Abrir a
massa em mármore polvilhada com farinha. À parte, juntar a manteiga derretida, o sal, essência de baunilha e as nozes ou castanha do
Pará. Misturar bem. Salpicar sobre a massa aberta. Enrolar como rocambole. Cortar em fatias de mais ou menos 2 cm. Assar em forno
médio por mais ou menos 15 minutos.

Receitas do Leite
Palitos de Queijo
Ingredientes
400g de farinha de trigo
4 colheres (sopa) manteiga fora do gelo
200g de queijo ralado
1 pitada de sal
Modo de preparar
Juntar todos os ingredientes e amassar bem. Abrir a massa e cortar
em tiras. Levar ao forno brando.

Receitas do Leite
Pão de leite
Ingredientes
3 ovos
2 xícaras (chá) de leite morno
1 xícara (chá) de óleo
1 kg de farinha de trigo
½ xícara (café) de açúcar
½ colher (café) sal
2 colheres (café) de fermento seco
Modo de preparar
Misturar os ingredientes secos, acrescentar os ovos e o leite. Misturar bem. Modelar os pães e colocar em uma assadeira e esperar
crescer. Assar aproximadamente 30 minutos ou até que estejam
dourados.

Receitas do Leite
Pão de minuto
Ingredientes
4 colheres (sopa) açúcar
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (chá) de fermento em pó
1 colher (chá) de sal
2 potes de iogurte
1 gema de ovo
Modo de preparar
Misturar o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga e o fermento em
pó. Após misturar os ingredientes citados anteriormente, acrescentar o iogurte e misturar bem. Enrolar os pãezinhos e pincelar
com gema. Assar em forno a 180 ºC.

Receitas do Leite
Pão de queijo
Ingredientes
200 gramas de polvilho azedo
2 ovos
1/2 xícara de leite
1/4 xícara de óleo
1 xícara de queijo minas ralado
Sal a gosto
Modo de preparar
Misturar o leite, óleo e sal. Colocar o polvilho na tigela, despejar e
misturar. Modelar os pães e colocar na forma e levar ao forno.

Receitas do Leite
Pastel de iogurte
Ingredientes
500 g de farinha de trigo
200 g de manteiga gelada e picada
250 ml de iogurte natural
2 gemas
2 colheres (sopa) amido
Sal a gosto
1 colher (chá) fermento em pó
Modo de preparar
Misturar o iogurte às gemas. Misturar todos os outros ingredientes
e a manteiga gelada até formar uma farofa. Amassar delicadamente
até formar uma massa lisa. Colocar no saco plástico e levar a geladeira por 30 minutos. Abrir, cortar, rechear e pincelar com gema e
levar ao forno pré-aquecido.

Receitas do Leite
Patê de queijo
e cereja
Ingredientes:
250g de ricota
½ xícara (chá) de requeijão
2 colheres (sopa) de maionese
15 cerejas picadinhas
1 colher (sopa) de caldo de cerejas
Modo de preparar
Amassar a ricota. Misturar todos os ingredientes e servir com torradas ou bolachinhas para aperitivos.

Receitas do Leite
Patê de ricota
Ingredientes
500g de ricota
1 tomate médio
1 cebola pequena
2 colheres (sopa) salsinha e cebolinha
2 colheres (sopa) azeitona verde picada
2 colheres (sopa) de caldo de limão ou à gosto
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
Sal e pimenta do reino a gosto.
Modo de preparar
Desmanchar toda a ricota com auxílio de um garfo, sem amassála, mas sim quebrá-la. O tomate deve ser sem semente e picado
em cubinhos pequenos assim como a cebola. A salsinha e
cebolinha devem ser bem picadas, somente na hora de adicionar
à ricota. Juntar todos os ingredientes e misturar até estarem
espalhados de forma homogênea. Servir com torradas ou pães.

Receitas do Leite
Pudim de leite
Ingredientes
2 xícaras de leite
5 ovos
12 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de amido
Essência de baunilha
Modo de preparar
Passar os ovos na peneira, bater juntamente com os outros ingredientes e colocar em forma caramelada. Levar ao fogo em banhomaria por 40 minutos.

Receitas do Leite
Pudim de queijo
Ingredientes
3 xícaras (chá) de açúcar
1 colher (sopa) amido de milho
1 xícara (chá) de queijo ralado
6 ovos
2 xícaras (chá) de leite
1 colher (sopa) manteiga
Modo de preparar
Bater os ovos, juntar os outros ingredientes. Despejar em forma untada com manteiga e levar ao forno em banho maria. Desenformar
frio.

Receitas do Leite
Queijadinha
Ingredientes
3 ovos
1 lata de leite condensado
100g de manteiga
5 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de queijo minas ralado
200g de coco seco ralado
1 xícara (chá) de açúcar
Modo de preparar
Passar as gemas pela peneira, juntar as claras e bater com um batedor de arame por cerca de 30 segundos. Juntar o leite condensado
e a manteiga. Misturar bem. Adicionar a farinha, o queijo e o coco
aos poucos, mexendo até tudo ficar homogêneo. Colocar forminhas de papel dentro de formas de empada. Despejar a massa e
leve ao forno médio-alto (200°C), pré-aquecido, por cerca de 35 minutos ou até dourar. Reservar. Misturar o açúcar com uma xícara
(chá) de água e levar ao fogo sem mexer. Esperar engrossar até
obter ponto de fio. Distribuir sobre as queijadinhas.

Receitas do Leite
Queijo com nozes
Ingredientes
100g de queijo Gouda ou Prato
100g de manteiga
1 colher (sopa) de vinho do Porto
50g de nozes picadas
Sal e pimenta a gosto
Modo de preparar
Bater o queijo e a manteiga juntos, até formar uma pasta. Colocar os
demais ingredientes e misturar bem. Servir com torradas ou bolachinhas para aperitivos.

Receitas do Leite
Recheio para aperitivos
Ingredientes
200g de queijo frescal
½ xícara (chá) de creme de leite ou nata
2 a 3 ovos cozidos
Salsa, cebola e alho moídos
Modo de preparar
Liquidificar o queijo com o creme de leite ou a nata até que se forme
uma pasta cremosa. Cortar picadinhos os ovos, a salsa e a cebola.
Acrescentar com uma colher sobre a pasta e misturar bem. Servir
com bolachinhas, pão integral ou canudinhos.

Receitas do Leite
Torta de ricota
Ingredientes do recheio
750g ricota fresca
1 lata de creme de leite sem soro ou 1 xícara (chá) de nata
300g de açúcar
1 colher (chá) de baunilha
100g de passas sem sementes, passadas em farinha de trigo
Modo de preparar o recheio
Misturar todos os ingredientes e reservar.
Ingredientes da massa
300g de farinha de trigo
150g de manteiga
1 ovo inteiro
1 gema
2 colheres (sopa) rasas de açúcar
1 colher (chá) fermento em pó.
Açúcar refinado e canela em pó para polvilhar
Modo de preparar a massa
Passar pela peneira a farinha, juntar os outros ingredientes. Misturar bem com as mãos, mas não há necessidades de sovar a massa.
Engordurar uma forma de torta desmontável. Forrar a forma com a
massa. Não usar rolo. Colocar sobre a massa o recheio e levar ao
forno quente por 1 hora. Retirar. Polvilhar com o açúcar refinado e
canela. Servir frio.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande
do Sul - SENAR-RS é uma instituição responsável por levar
ações de formação profissional e atividades de promoção
social às famílias do campo por meio de cursos, palestras e
programas que contribuem com a profissionalização,
integração social e melhoria da qualidade de vida das famílias rurais.
São mais de 170 cursos profissionalizantes disponíveis nas
áreas de agricultura, pecuária, agroindústria, atividades de
apoio agrossilvipastoris e prestação de serviços, com o
propósito de qualificar, aperfeiçoar e atualizar trabalhadores
rurais em sua ocupação. Na área de promoção social, o
SENAR-RS realiza atividades de cidadania, saúde, nutrição,
lazer e bem-estar, através de palestras, cursos e eventos
dirigidos às famílias rurais.

Informe-se no Sindicato Rural ou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais da sua cidade e saiba como participar dos
cursos e treinamentos gratuitos do SENAR-RS.

Fone (51) 32157500 | Fax (51) 32157502
www.senar-rs.com.br | senar@senar-rs.com.br
www.facebook.com/senarRS

