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RECEITAS

Salada primavera crocante

Sopa de beterraba

Legumes assados

Batata de microondas

Torta de liquidificador

Lasanha de berinjela

Arroz colorido

Macarrão de abobrinha e cenoura com pesto

Frango empanado com sementes e assado

Escondidinho de carne



SALADA PRIMAVERA CROCANTE

Folhas de espinafre cru (à vontade)

Folhas de rúcula (à vontade)

1/4 abacate médio

1/2 abobrinha pequena

5 tomates cereja

2 ovos cozidos 

1 colher de sobremesa de azeite de oliva

extra-virgem

1 colher de sobremesa de vinagre

balsâmico

1 colher de sopa de sementes de girassol

(ou gergelim, ou de abóbora)

Sal e pimenta a gosto

Corte a abobrinha e o abacate em cubos pequenos, e fatie os tomates e os ovos

cozidos ao meio. Reserve. Numa frigideira aquecida com azeite, salteie

rapidamente os cubos de abobrinha com um pouco de sal e pimenta.

Eles devem ficar firmes (crocantes). Tire do fogo e deixe esfriar. Em um pote

para salada, espalhe as folhas de espinafre e as folhas de rúcula. Misture

delicadamente com as mãos. Em seguida, coloque a abobrinha, os tomates, o

abacate e os ovos. Tempere tudo com azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal e

pimenta do reino. Misture com cuidado para os sabores incorporarem. Finalize

com as sementes.

modo de preparo

INGREDIENTES



Sopa de beterraba

INGREDIENTES
6 beterrabas     

1 cebola picada    

Suco de 1 limão    

Sal e pimenta a gosto    

2 colheres de sopa de azeite de oliva 

      extra-virgem 

modo de preparo
Lave bem as beterrabas e corte-as ao meio. Regue as beterrabas com azeite de

oliva, cubra-as com papel-alumínio e leve ao forno em uma assadeira até

que fiquem macias. Isso deve levar cerca de uma hora. Retire do forno e deixe

esfriar. Depois, descasque as beterrabas e corte-as em cubos. Em uma panela

média, refogue a cebola em um fio de azeite de oliva até que fique dourada.

Acrescente as beterrabas, cubra com água potável, e deixe cozinhar por cerca

de 10 minutos. Corrija o tempero com sal e pimenta, desligue o fogo e deixe

esfriar um pouco. Bata tudo no liquidificador com o suco de limão. Retorne a

mistura à panela para aquecer.



LEGUMES ASSADOS

INGREDIENTES
1 cenoura cortada em fatia      

1 abobrinha cortada em meia-lua   

1 cebola cortada em 4 partes  

½ couve-flor cortada em floretes  

2 tomates cortados em 4 partes  

4 dentes de alho 

3 colheres de sopa de azeite de oliva 

 extra-virgem

Sal e pimenta a gosto  

Ervas a gosto

modo de preparo
Antes de começar a cortar os legumes, pré-aqueça o forno a 220 ºC
(temperatura alta). Você pode usar quantos legumes quiser. O importante é que

devem ser lavados, secos e cortados em tamanhos semelhantes — isso serve para

que assem por igual. Transfira os legumes cortados para uma assadeira

grande e regue com o azeite. Para temperar: utilize sal e pimenta a gosto. Ervas:

você pode incluir 1 ramo de alecrim ou 2 ramos de tomilho ou 10 folhas de sálvia.

Especiarias: use opções como páprica, cominho em pó, canela, cúrcuma. Misture

bem para envolver os legumes com o azeite e os temperos e espalhe os pedaços

na assadeira. Leve ao forno para assar. Cerca de 30 minutos devem ser

suficientes, mas caso ainda não estejam dourados, deixe por mais tempo.



batata de microondas

INGREDIENTES
1 batata média   

1/2 de xícara de chá de cogumelos

frescos (100 g)

2 colheres de sopa de cottage ou

creme de ricota

1 colher de sobremesa de azeite de

oliva extra-virgem

Sal e pimenta a gosto

Ervas a gosto

modo de preparo
Com uma escovinha para legumes, lave bem a casca da batata sob água

corrente. Com um garfo, espete toda a superfície da batata, coloque-a num

prato e leve ao microondas, em potência alta, por 5 minutos. Caso ainda não

esteja cozida, coloque mais 1 minuto. Enquanto a batata cozinha, prepare os

outros ingredientes: com um pano úmido, limpe os cogumelos e corte cada um

em 3 fatias. Leve uma frigideira pequena ao fogo médio, quando aquecer,

regue com o azeite e junte os cogumelos. Refogue por cerca de 2 minutos, até

dourar e tempere com sal e pimenta a gosto. Desligue o fogo e reserve. Na

batata já cozida, faça um corte ao longo do comprimento e aperte

delicadamente as pontas da batata, para abrir um pouco, assim fica mais fácil

de rechear. Tempere com sal e pimenta a gosto, recheie com o cottage e, em

seguida, cubra com os cogumelos refogados. Polvilhe com as ervas a gosto.



torta de liquidificador

INGREDIENTES da massa
2 ovos        

3 colheres de sopa de azeite de oliva

extra virgem

1 xícara de chá (240g) de farinha de

arroz ou de aveia

1 colher de sopa (15g) de fermento em pó

250 ml de leite desnatado ou de aveia

1 colher de chá (5g) de sal

modo de preparo
Bata os ingredientes da massa no liquidificador e despeje metade em uma fôrma

de 30 cm de diâmetro. Em outro recipiente, misture os ingredientes do recheio e

os distribua sobre a massa na fôrma. Cubra com o restante da massa e leve ao

forno médio (180ºC), pré-aquecido, por 45 minutos ou até dourar.

INGREDIENTES do recheio
1 xícara de chá de palmito cortado em rodelas

1 xícara de chá de ervilhas frescas

3 tomates sem sementes picados

2 cenouras médias cortadas em cubos

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta a gosto



lasanha de berinjela

INGREDIENTES
2 berinjelas médias, descascadas e

cortadas em fatias finas

2 tomates grandes, sem pele, cortados

em rodelas finas

2 tomates sem pele e sem sementes,

picadinhos

½ cebola média ralada

Folhas de manjericão a gosto  

1 colher de chá de orégano      

1 colher de sopa de azeite de oliva

extra-virgem

100 g de ricota amassadinha   

2 colheres de sopa de parmesão ralado

(opcional) 

Sal e pimenta a gosto

modo de preparo
Coloque 1/2 colher de azeite em uma frigideira antiaderente. Frite as fatias de

berinjela e vá colocando-as num refratário untado. Coloque uma camada de

berinjelas, uma de ricota, uma de tomate cortado em rodelas, seguindo outra de

berinjela até terminar, de preferência com a camada de berinjelas. Faça um

molho refogando com a outra 1/2 colher de azeite, a cebola, o tomate, as ervas

e os temperos. Se necessário, acrescente um pouco de água. Despeje o molho

por cima da lasanha e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno, pré-aquecido a

180ºC, por 20 minutos.



arroz colorido

INGREDIENTES
1 xícara de arroz cozido (240 g)  

1 cebola média picada 

2 colheres de sopa de alho poró picado  

1 xícara de chá de ervilhas (240 g) 

1/4 xícara de abobrinhas cruas cortadas

em fatias

1/4 xícara de cenouras cruas cortadas em

cubinhos

1/4 xícara de pimentão vermelho cortado

em pedaços pequenos     

2 colheres de sopa de cebolinha verde

picada   

2 colheres de sopa de azeite de oliva

extra-virgem  

Sal e pimenta a gosto

1 colher de chá de açafrão em pó

modo de preparo
Cozinhe o arroz como de costume, temperando apenas com um pouquinho de

sal. Em uma frigideira grande aqueça o azeite e adicione a cebola e o alho poró.

Tempere com um pouco de sal, abaixe o fogo e deixe apurar até a cebola

começar a ficar transparente, quase dourada. Acrescente a cenoura, e misture

bem deixando apurar mais um pouco, sempre mexendo. É um processo bem

rápido, não deixe a cenoura cozinhar muito, deixe apenas por uns 2 minutinhos e

então acrescente o pimentão e a abobrinha. Coloque a cúrcuma, misture e

desligue o fogo. Acrescente por último a cebolinha picada, verifique o sal e

adicione a pimenta, leve este refogado a panela onde esta o arroz cozido.

Misture bem, verifique o tempero, tampe a panela e deixe em fogo baixo por 2

minutos antes de servir. Se você quiser, pode acrescentar outros legumes ou

ervas aromáticas de sua preferência.



macarrão de abobrinha e cenoura

INGREDIENTES
150 g de macarrão tipo espaguete   

250 g de cenoura   

350 g de abobrinha

modo de preparo
Com um descascador de legumes, retire finas fatias da cenoura, e da abobrinha.

Depois corte as fatias em tiras finas, como se fossem fios de espaguete e reserve.

Essas tiras de cenoura e abobrinha, serão incorporadas cruas ao macarrão do

tipo espaguete já cozido somente com sal, conforme o modo de preparo da

embalagem.

MOLHO PESTO
DICA: ótima opção de molho para

acompanhar, com manjericão, azeite,

sal, pimenta do reino, 20 g de

castanhas (amendoim, nozes,

castanha de caju), e parmesão

(opcional). Para o preparo, é só triturar

todos os ingredientes.



frango empanado e assado

INGREDIENTES
4 filés de frango crus (400 g)

2 colheres de sopa de molho de

mostarda

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de semente de

linhaça dourada

2 colheres de sopa de gergelim preto  

3 colheres de sopa de azeite de oliva

extra-virgem 

Sal e pimenta a gosto

modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 200°C. Em um recipiente misture a mostarda com o sal, e a

pimenta. Em outro recipiente, junte a aveia, a linhaça e o gergelim, e misture.

Pincele os pedaços de peito de frango com o molho de mostarda nos dois lados,

em seguida, passe-os na mistura de aveia e sementes. Coloque-os em uma

assadeira untada com azeite. Regue com mais um fio de azeite sobre os frangos.

Asse por 30 minutos, virando na metade do tempo, ou deixe até ficarem

dourados.



escondidinho de carne

INGREDIENTES
1 kg de batata/mandioca/

mandioquinha

500 g de carne moída tipo patinho

1 cebola

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta a gosto

Ervas a gosto

120 ml de leite 

1 colher de sobremesa de manteiga

modo de preparo
Descasque as batatas, corte e cozinhe com água e sal. Depois de cozidas,

amasse-as, adicione o leite e a manteiga, mexa bem até formar um purê e

reserve. Em uma panela, adicione 1 fio de azeite, a cebola, o alho e refogue a

carne moída. Tempere com sal, pimenta, ervas e cozinhe até secar a água que se

formar na panela. Forre um refratário com a metade do purê de batatas.

Acrescente a camada de carne moída. Repita o processo e finalize com queijo

parmesão por cima (opcional). Leve ao forno, pré-aquecido a 200ºC, por 40

minutos.


