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Apresentação
A estação das flores chegou! 

Depois das baixas temperaturas do inverno, a primavera dá o ar 
da graça e traz com ela muitas cores, calor e aquela vontade de se 
deliciar com receitas fresquinhas. 

Mas engana-se quem pensa que as flores servem apenas para 
decoração. Elas vão muito bem em alguns pratos, bebidas e 
sobremesas e podem surpreender o nosso paladar. 

Pensando nisso, a nutricionista do Serviço de Nutrição e Dietética 
(SND) do Grupo Santa Casa BH, Juliana Barroso, separou dicas 
de receitas que são a cara da estação. Em algumas delas, o toque 
especial fica por conta das flores comestíveis, para você entrar de 
vez no clima da primavera.  

 

Aproveite e bom apetite! 
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Sorvete de creme 
com lavanda
Ingredientes: 
2 xícaras de leite 

1 colher de flores secas de lavanda 

4 gotas de óleo essencial de lavanda 

5 gemas de ovos 

200 g de açúcar 

2 xícaras de creme de leite 
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Modo de Preparo:  
Aqueça o leite. Retire do fogo, junte as flores de lavanda e o óleo 
essencial, deixe em infusão por 20 minutos e coe.  

Bata as gemas com açúcar até ficarem esbranquiçadas. Vá colocando 
o leite aos poucos. Volte tudo para a panela e aqueça em fogo baixo, 
mexendo até engrossar, por cerca de 10 minutos. Retire do fogo e deixe 
esfriar por, aproximadamente, 5 minutos.  
 
Junte o creme de leite, misture bem e transfira para uma tigela.
Coloque na sorveteira. Se for usar o freezer, retire depois de congelar, 
bata novamente e coloque de volta. Repita a operação até ficar com 
uma consistência macia.
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Cookie Amor-Perfeito
Ingredientes: 
1 xícara de manteiga sem sal e em temperatura ambiente 

1/2 xícara de açúcar refinado  

2 xícaras de farinha de trigo  

1 colher de sopa de essência de baunilha 

Flores Amores-perfeitos frescas e variadas
(Cerca de 30 unidades) ou lavanda 

Papel manteiga (41x27 cm)
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Modo de Preparo:  
Coloque o açúcar e a manteiga na tigela do processador ou batedeira 
e pulse para misturar. Adicione a farinha e pulse cerca de 10 vezes. 
Em seguida, ligue brevemente, apenas até que a massa se junte em 
grumos. 

Vire a massa sobre a bancada enfarinhada e envolva todos os 
ingredientes até virar uma bola. Passe em filme plástico e leve à 
geladeira, até ficar firme o suficiente para abrir (cerca de 2 horas).

Retire os talos dos amores-perfeitos e forre uma assadeira com papel 
manteiga. Coloque as flores lado a lado, até cobrir toda a assadeira. 
Cubra com outro papel manteiga e coloque outra assadeira por cima. 
Coloque pesos por cima, como livros ou um saco de arroz. Deixe os 
amores-perfeitos pressionados por, pelo menos, 30 minutos. Preaqueça 
o forno a 180°C.

Abra a massa com uma espessura de 5 mm e corte com um cortador 
de biscoitos (oval ou quadrado). Asse os biscoitos menores por 7 a 8 
minutos e os maiores por 9 a 11 minutos, dependendo da espessura. 
Quando prontos, seus cookies não ficarão dourados, mas, sim, claros 
e macios. 

Retire a bandeja do forno e pressione suavemente os amores-perfeitos 
planos sobre os biscoitos quentes para que as flores possam aderir aos 
biscoitos. Não pressione com muita força, o calor dos biscoitos fará o 
trabalho. Polvilhe levemente com açúcar refinado. Deixe os biscoitos 
esfriarem completamente (nota: os biscoitos ficam macios ao sair do 
forno, mas firmam quando esfriam).
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Torta fria no palito
Ingredientes: 

2 copos de maionese

Uma pitada de pimenta do reino em pó

1 colher de chá de ervas finas

½ colher de chá de alho em pó

Pão de forma integral

200 g de queijo em fatias

1 copo de pepino em conserva, em fatias finas

200g de presunto

1 copo de cenoura cozida, em fatias finas



Modo de Preparo:  
Em um recipiente, misturar a maionese, a pimenta, as ervas finas e o 
alho em pó.

Dispor uma camada de pão sobre uma tábua, passar uma fina camada 
da maionese preparada, dispor o queijo e sobrepor com uma camada 
de pão. Cobrir com uma camada da maionese e com o pepino, colocar 
mais uma camada de pão, passar a maionese e cobrir com o presunto. 
Finalizar com mais uma camada de pão, maionese, cenoura e pão.

Colocar outra tábua sobre a torta fria e, sobre ela, um peso. Levar à 
geladeira por, pelo menos, 3 horas. Espetar palitinhos sobre a torta 
fria e cortá-la em cubos.
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Smoothie de banana 
e manga
Ingredientes: 

½ xícara de chá de rodelas congeladas de banana

1 fatia grande de manga

½ xícara de chá de água filtrada

Mel a gosto
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Modo de Preparo:  
No liquidificador, junte as rodelas de banana, a fatia de manga (sem a 
casca), a água e bata bem, até ficar cremoso. Com uma colher, regue 
mel na parede interna do copo (como se fosse a calda de um milkshake), 
preencha com o smoothie e sirva a seguir.
 
Obs.: se preferir, adoce o smoothie com mel, na hora de bater.
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Salada tropical 
com iogurte
Ingredientes: 

4 xícaras de alface fatiada

2 xícaras de rúcula fatiada

1 xícara de repolho fatiado

1 cenoura ralada

1 cebola fatiada

1 xícara de morango fatiado

1 xícara de manga em cubos

Molho:
200 g de iogurte

4 colheres de azeite

2 colheres de vinagre

1 colher de mostarda amarela

2 colheres de hortelã picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto
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Modo de Preparo:  
Misture todos os ingredientes do molho em uma tigela, utilizando um 
garfo. Tempere com sal e pimenta e mantenha na geladeira.

Em uma saladeira, arrume as folhas, o repolho a cenoura, a cebola e 
as frutas.

Regue com o molho e sirva em seguida.
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Chá de hibisco com
morango e hortelã
Ingredientes: 

1 colher de sopa de hibisco

4 morangos

2 folhas de hortelã
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Modo de Preparo:  
Ferva 250 ml de água e desligue o fogo. Acrescente a flor de hibisco. 
Deixe tampado por 5 minutos em infusão e coe. Depois de resfriado, 
bata o chá de hibisco com os morangos e as folhas de hortelã, em um 
liquidificador. Acrescente gelo, se desejar.
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