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Ao  longo  da  semana,  você  adaptou  receitas  na  proporção  que  iriam  ser             

utilizadas.   Hoje   vamos   falar   sobre   o   gênero   textual   Receita.  

A  receita  é  um  gênero  textual  composto  de  duas  partes  bem  definidas:             
ingredientes  e  modo  de  preparo,  que,  por  sua  vez,  podem  ou  não  vir  indicados               
por   títulos.  

Na  primeira  parte,  na  qual  se  encontram  relacionados  os  ingredientes,           
estipula-se  as  quantidades  necessárias  para  realizar  a  receita.  Essas          
quantidades  vêm  descritas  em  unidades  de  medidas,  como:  gramas,  mililitros,           
litros,   xícaras,   colheres,   pitada,   entre   outras.  

Já  na  segunda  parte,  em  que  se  descreve  como  proceder  na  receita,  ou,              
em  outras  palavras,  o  modo  de  fazer,  os  verbos  quase  sempre  se  apresenta  no               
modo  imperativo,  ou  seja,  expressando  ordem,  conselhos.  Essa  parte  do  passo            
a  passo  indica  a  sequência  dos  procedimentos  e  da  junção  dos  ingredientes  a              
ser  seguida  para  se  obter  o  melhor  resultado  da  receita.  O  imperativo  pode  ser               
observado  em  fragmentos  da  seguinte  forma:  “[…]  preparo  da  massa:  misture  a             
farinha  e  a  manteiga  em  temperatura  ambiente,  com  a  ponta  dos  dedos,  até              
formar  uma  espécie  de  farofa,  cuja  textura  se  assemelha  a  de  areia  molhada              
[…]”.  

http://odemartins.blogspot.com/2013/05/escondidinho-de-carne-seca-genero.html   

 
 

Veja   um   exemplo   de   receita   de   suco   refrescante:   

Suco   de   cenoura   e   laranja  
 
Ingredientes  
1   cenoura  
3   laranjas  
300   ml   de   água  
Gelo   a   gosto  
Açúcar   a   gosto  
Modo   de   preparo  

 

http://odemartins.blogspot.com/2013/05/escondidinho-de-carne-seca-genero.html


 

 

Comece  espremendo  as  laranjas  para  retirar  o  suco  e,  em  um  liquidificador,             
junte  uma  cenoura  média  cortada  em  rodelas  e  a  água.  Bata  por  alguns  minutos,  coe               
para  retirar  o  excesso  de  polpa  e  adoce  com  açúcar  ou  adoçantes  naturais,  como  o               
mel.  

Dica:  para  um  toque  extra  de  sabor ,  adicione  folhas  de  hortelã  ou  ramos  de             
erva-doce.  
https://blog.cidadecancao.com/casa-e-cozinha/sucos-refrescantes-para-o-verao/   
 
Localizou   o   Título,   Ingredientes   e   Modo   de   Preparo,   muito   bom!!!  
 

Agora  é  com  você,  escreva  a  receita  da  comida  ou  suco  que  a  sua  mãe                
faz  e  você  adora.  O  nome  e  os  ingredientes,  você  pode  até  copiar  do  livro  de                 
receita,  mas  o  modo  de  fazer  deve  ser  com  as  suas  palavras.  Se  necessário,               
utilize  sinônimos  para  evitar  a  repetição  de  palavras  ao  reescrever  essa  parte             
da   receita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você  sempre  ouviu  falar  que  para  cozinhar  basta  ter  a  receita,  mas  olha              
essa  aventura  do  Cebolinha  “Receita  da  Mamãe”  e  perceba  que  precisa  ter             
algo   a   mais:   

https://www.youtube.com/watch?v=qiQGwXyeIGs  
 
 
 
 

 

 

https://blog.cidadecancao.com/casa-e-cozinha/agua-saborizada/
https://blog.cidadecancao.com/casa-e-cozinha/sucos-refrescantes-para-o-verao/
https://www.youtube.com/watch?v=qiQGwXyeIGs
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Releia   a   receita:  

Suco   de   cenoura   e   laranja  
 
Ingredientes  
1   cenoura   de   120   gramas  
3   laranjas   ou   180   ml   
300   ml   de   água  
Gelo   a   gosto  
Açúcar   a   gosto  
Modo   de   preparo  

Comece  espremendo  as  laranjas  para  retirar  o  suco  e,  em  um  liquidificador,             
junte  uma  cenoura  média  cortada  em  rodelas  e  a  água.  Bata  por  alguns  minutos  coe                
para  retirar  o  excesso  de  polpa  e  adoce  com  açúcar  ou  adoçantes  naturais,  como  o               
mel.  

Dica:  para  um  toque  extra  de  sabor ,  adicione  folhas  de  hortelã  ou  ramos  de             
erva-doce.  
https://blog.cidadecancao.com/casa-e-cozinha/sucos-refrescantes-para-o-verao/   
 

Eduardo  acabou  de  pesquisar  esse  suco  na  internet  e  quer  fazê-lo,  só  que  está               
sozinho  em  casa  e  suco  natural  é  bom  tomar  na  hora  que  faz,  pois  perde  os  nutrientes                  
depois  de  algumas  horas.  Então  ele  precisará  fazer  apenas  meia  receita:  Vamos             
ajudá-lo   alterando   a   receita.  

 
 
 
 
 
 
 

A  receita  acima  rende  2  copos  de  300  ml  de  suco.  A  diretora  de  uma  escola                 
particular  resolveu,  em  uma  tarde  de  muito  calor,  servir  esse  suco  após  a  refeição  para                
20   alunos.   Ajude   a   merendeira   e   reorganize   a   receita.  

 

https://blog.cidadecancao.com/casa-e-cozinha/agua-saborizada/
https://blog.cidadecancao.com/casa-e-cozinha/sucos-refrescantes-para-o-verao/


 

 

 

Suco   de   cenoura   e   laranja   para   20   pessoas  
 
Ingredientes  
____   cenoura   de   _________________gramas.  
____   laranjas   ou   __________________   ml.  
_________   ml   de   água  
Gelo   a   gosto  
Açúcar   a   gosto  
 
3  –  A  diretora  foi  ao  mercado  e  comprou  3  dúzias  de  laranjas  por  R$  4,80  a  dúzia,  2                    
quilos  de  cenoura  por  R$  2,75  o  quilo  e  1  pacote  de  açúcar  no  valor  de  R$  2,69.                   
Quanto   ela   gastou?  
 
 
 
 
 
 
 
 
4  –  Para  pagar  ela  deu  3  notas  de  R$  5,00  e  1  notas  de  R$  10,00.  Quanto  ela  recebeu                     
de   troco?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


