
 

Receitas que alimentam a alma 
 

Carlota Santos 
 

Receita de “Novo” Ano Novo 

 

Se um “Novo” Ano Novo quiseres ter, 

Tem de ser mesmo novo, estás a perceber? 

Não pode ser reciclado, reutilizado, 

Ou procurado na internet e encomendado. 

 

 

Se um “Novo” Ano Novo queres viver, 

Simples ingredientes tens de ter. 

Talvez paciência e dedicação, 

E o resto é de coração. 

 

 

Escolhe-os com cuidado, 

Que o desfecho pode ser assustador. 

São 365 dias a teu mandado 

De um ano promissor.  

 

 

 

 

 

 

Começas por deitar calma e firmeza, 

Depois três doses de felicidade. 

Juntas um pouquinho de surpresa 

E q.b. de maturidade. 

 

 

Não te esqueças da vontade e ambição! 

(Não queres ficar aquém pois não?) 

Adiciona verdade, honestidade, e até dificuldade, 

Mas deixa para lá a crueldade! 

 

 

Para terminar a junção, 

Só tens de dar um toque teu! 

Entrega-te de coração 

E escolhe sempre o céu. 

 

 

Agora que a mistura está pronta, 

Só tens de a cozinhar. 

Um “Novo” Ano Novo está à porta, 

Prepara-te para arrasar! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beatriz Girão 

 

INGREDIENTES 

 250g de esforço 

 150g de persistência 

 2 colheres (sopa) de espírito de equipa  

 3kg de amor ao próximo  

 Alegria q.b 

 

MODO DE PREPARAÇÃO  

Adicionamos o esforço com a persistência e misturamos muito bem. A seguir juntamos o espírito de equipa 

e o amor ao próximo. Mexemos tudo muito bem e, no final, polvilhamos com muita alegria. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Beatriz Dias 
 

Bolo mágico  

Ingredientes: 

• 290 l de Amor 

• 290g de Amigos (não se esqueçam que têm de ser da marca verdadeiros, muito difícil de 

encontrar) 

• 300g Saúde (marca família) 

• 270g de Felicidade  

• 280g de Diversão 

• 270g Boas notas  

• Podes meter a quantidade que quiseres de sucesso  

•  170g Paciência  

•  270l de Alegria  

•  Qb para untar usar mudanças no mundo (têm em manteiga e em pó) 

 

Modo de Preparação: 

Aquecer o forno a 200º graus; 

Começamos por untar a forma com mudanças no mundo; 

De seguida adicionar os amigos com a saúde, quando se verificar uma massa homogênea juntar 

a felicidade; 

De seguida aquecer a paciência (não muito se não desaparece) e adicionar às boas notas; 

Depois de misturar todos os ingredientes referidos em cima adicionar a diversão; 

Misturar o amor com a alegria e juntar a fio com a massa já feita; 

Diminuir a temperatura do forno para 180º graus  

E por fim levar o bolo ao forno durante 28 minutos. 

Quando arrefecer decorar o bolo com muito sucesso. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Carolina Costa 
 

Acho que devido aos acontecimentos recentes relacionados com violência agora, mais do que 

nunca, precisamos de um ano novo, com ar novo e atitudes novas. Então, para isso eu apresento 

esta simples, rápida e eficaz receita e os necessário ingredientes: 

- 1 litro de consciência 

- 900 gramas de amor pelo próximo 

- 3 colheres de sopa bem cheias de justiça 

- 1 quilo de empatia 

- 1,5 litros de água 

- Segurança q.b. 

 

Sim, os ingredientes são em grande quantidade, é para a receita ter o seu melhor efeito e este 

ser mais duradouro. 

Para preparar esta bebida é simples, basta juntar os 900 gramas de amor pelo próximo com as 

colheres de justiça e a empatia e misturar bem. Depois, juntamos a consciência com a água e 

colocamos dentro do copo/garrafa a mistura de amor, empatia e justiça junto com a água. 

Por fim é só adicionar a segurança e ingerir. 

Esta receita tem um rápido e duradouro efeito. 

Pode ser feita várias vezes. Espero que gostem.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Maria Catarina Parada 

 

Tarte de Mirtilos de amor 

Para fazer esta deliciosa tarte de mirtilos de amor precisamos de primeiramente alguns 

ingredientes. 

O ingrediente mais importante obviamente é os mirtilos de amor (300 g), açúcar em pó de 

esperança (2 colheres de sopa), massa folhada congelada de alegria (400 g), um ovo para dar 

sorte para deixar a nossa tarte recheada de sorte, açúcar de positividade, queijo (250 g), limão 

e hortelã de prosperidade. 

Após ter estes ingredientes básicos começa por fim a preparação da nossa tarte. Primeiramente 

pré-aqueça o forno a 200º de luminosidade. Coloque os mirtilos de amor, numa taça, e polvilho-

os com uma colher de sopa de açúcar em pó de esperança e misture. 

Estique a massa folhada de alegria sobre uma folha de papel vegetal com um rolo, até obter um 

retângulo com 1cm de espessura. 

Com um garfo repleto de empatia, pressione a massa em redor.  

De seguida pincele-a com o ovo de sorte batido, polvilhe com a colher de sopa de açúcar de 

positividade e leve ao forno 20 minutos, ou até ficar bem douradinha. 

Numa taça, misture, o queijo de prosperidade com o restante açúcar em pó de esperança e raspa 

de limão de positividade. Reserve no frigorífico. 

Por fim, retire a massa do forno, e depois de fria, espalhe por cima o creme de queijo de 

prosperidade, dispondo em seguida os mirtilos de amor e algumas folhas de hortelã. 

E então temos a nossa magnífica tarte de mirtilos de amor. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Mariana Caeiro 

Bolo de passas 
 

      Para confecionar esta receita utilizaremos os seguintes ingredientes: quatro ovos; uma 

caneca de açúcar; quatro colheres de manteiga de esperança; uma chávena e meia de farinha 

de trigo de justiça; uma colher de fermento de paz interior; um pacote de natas de alegria e 

uma chávena de passas de amor (sem sementes).  

     Começamos por bater as gemas com o açúcar e a manteiga de esperança, até obter um creme 

esbranquiçado. De seguida acrescentamos a farinha de justiça, as natas de alegria, as passas de 

amor e misturamos bem. Logo após este passo, adicionamos o fermento de paz interior e as 

claras em castelo.  

    Este preparado deverá ir ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 40 minutos, ou até 

dourar. 

    Por fim, quando estiver frio, polvilhamos com açúcar e canela.  

    Bom apetite! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercês Mata: 

Como recomeçar após as 12 badaladas 

Ingredientes:  

• 1 cabeça limpa e organizada pronta arreceber novas experiências/aprendizagens;  

• Experiências passadas que possam ajudar no futuro; 

• 2 canecas cheias de esperança de que tudo vai mudar; 

• 1 espírito aberto e pronto para um recomeço. 

 

Confeção:  

Primeiro, e muito importante, é limpar a nossa cabeça, ou seja, deitar fora o que não interessa 

e organizar tudo o que aconteceu no ano que passou, preparando, assim, a nossa cabeça para 

novas experiências.  

Quando ouvir o soar das dozes badaladas, quer dizer que está na hora de usar as 2 canecas de 

esperança, vais precisar delas ao pedir os tão famosos doze desejos.  

Por último, entre no novo ano com espírito aberto.  

Só com estes requisitos podes recomeçar.  

Não te preocupes em fazer listas daquilo que queres fazer ou mudar, mas sim em viver tudo o 

que está por vir. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Joana Garrau -   Ano Novo em 5 estrelas 

Ingredientes: 

• Amizades 

• Família 

• Trabalho 

• Felicidade 

Modo de preparo: 

Para um ano de 5 estrelas não necessitamos de gerar confusões nem mal estar com os outros. 

Ter sempre uma família unida é meio caminho andado para um ano de 5 estrelas, sendo assim a 

família é que nos apoia nas nossas decisões. 

Ter um trabalho é o que nos sustenta no nosso dia a dia. 

Estando feliz é o que nos facilita para que a nossa receita fique 100 por cento completa e 

podermos desfrutar desta receita. 

Eva Almeida 

(Receita inspirada na de “Baba de Camelo”) 

 

Ingredientes: 

- 1 embalagem de festa; 

- 4 claras de harmonia, felicidade, amor e novas oportunidades; 

- 100g de saúde; 

- 4 gemas de espírito de família. 

 

Preparação: 

Numa tigela, misture a festa com o espírito de família, amor e novas oportunidades. 

Bata a harmonia, felicidade, amor e novas oportunidades (cuidado no preparo). Por fim, junte a 

saúde e misture bem. Leve ao frio até estar perfeito e voilà! 

Aproveite! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Luís Gustavo Coelho 

 

Ingredientes: 

- 300g de amizade; 

- 150g de respeito pelo próximo; 

- 800 ml de tolerância; 

- 4 colheres de solidariedade; 

- 2 colheres de paciência; 

- Amor q.b. 

 

Preparação: 

Mistura-se muito bem a amizade com o respeito pelo próximo, até obtermos boas relações. A 

seguir adicionamos a tolerância e a solidariedade que, juntamente com a paciência, irão tornar 

ainda mais fortes as relações humanas. No final, colocamos uma pitada de amor e, certamente, 

o Ano Novo será melhor. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Margarida Marquês 

 

Ingredientes: 

- 2 bananas de diversão; 

- 2 kiwis de dedicação; 

- 2 dl de calma; 

- 20g de determinação. 

 

Preparação: 

Descasque as frutas, corte-as em rodelas e coloque-as no liquidificador. Junte saúde e alegria 

até transbordar. Divida o batido em copos e enfeite com igualdade cortada em lascas muito finas. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inês Patrício 

Receita de alegria 

Ingredientes: 

- ½ xícara de coragem; 

- 3 potes de amor; 

- 4 colheres de esperança; 

- 2 xícaras de felicidade; 

- 2 e ½ xícaras de aventura; 

- 2 colher de sorte. 

 

Preparação: 

Num liquidificador, adicionar o amor, a esperança e a coragem, depois misturar tudo. 

Acrescentar a felicidade e bater novamente por 5 minutos. 

Numa tigela ou batedeira, adicionar a aventura e depois misturar novamente. 

Acrescentar a sorte e misturar lentamente com uma colher. 

Asse em forno pré-aquecido a 180º, por aproximadamente 40 minutos. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Patrícia Silva 

 

Bolo de boas energias caseiro 

 

Ingredientes: 

- 1 pacote de velas brancas (125g); 

- 4 cristais de boas vibrações; 

- 3 copos de felicidade (375g); 

- 1/4 de copo de força de vontade positiva; 

- 2 colheres de chá de luz natural; 

- 2 copos de flores (300g); 

- 1 pitada de sal grosso. 

 

Preparação: 

Pré-aqueça o psicológico a 180º.  

Junte numa forma a manteiga positiva e reserve.  

Numa taça, junte as velas e os cristais. Com a medida do copo dos cristais, junte a felicidade, a 

força de vontade, a luz natural e as flores. 

Bata na batedeira até ficar homogénea. 

Deite a massa na forma de chaminé e coloque o sal grosso por cima. 

Leve ao forno por 40 a 45 minutos e vá verificando com um palito (se sai limpo). 

Retire do forno e deixe arrefecer ligeiramente antes de desenformar. 

Antes de servir polvilhe sorrisos e sucesso em pó. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beatriz João 
 

Receita de Bolo alegre de espinafres e agrião 
 

Ingredientes: 

4 ovos  

150g de alegria  

75g de espinafres  

75g de agrião  

2 maçãs sem casca  

80g de óleo de cocô  

2 colheres de sopa de geleia de arroz  

200g de amor  

2½ chávenas de farinha de aveia  

1 colher de sobremesa de fermento  

Frutos vermelhos e carinho em pó para decorar 

 

Preparação: 

1. Pré- aqueça o forno a 180° 

2. Triturar os espinafres e os agriões, juntamente com a alegria, as gemas, as maçãs 

descascadas e o óleo de cocô. 

3. Juntar a geleia de arroz e o amor e triturar novamente. 

4. Colocar o preparado numa taça grande e envolver a farinha e o fermento. 

5. Bater as claras em castelo e juntar suavemente ao preparado. 

6. Levar cerca de 30 minutos ao forno. 

7. Quando estiver pronto, retirar do forno e decorar com os frutos e o carinho em pó. 

 


