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Abacaxi
SALADA de frango

no ABACAXI

Ingredientes: 

4 filés de frango
1 colher (sopa) de azeite
caldo de 1 limão
1 abacaxi
1 bulbo de erva-doce ou 5 talos de salsão
½ xícara (chá) de iogurte natural
1 colher (sopa) de hortelã fresca
1 colher (sopa) de salsinha
2 colheres (sopa) de mostarda de Dijon

Modo de preparo:

 Lave bem as folhas de hortelã e de salsinha.

Numa tábua, pique-as em tirinhas. Corte a erva-

doce em duas partes e fatie as metades.

Tempere os peitos de frango com sal e pimenta-

do-reino. Leve uma frigideira com o azeite ao

fogo alto. Quando esquentar, coloque os peitos

de frango um de cada vez e doure-os.

1.

2.



3. Numa tigela, coloque os frangos fritos e

tempere-os com o suco de limão. Deixe esfriar e

desfie em pedaços grandes.

4. Numa tigela, misture o iogurte, a mostarda, a

hortelã e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-

do-reino.

5. Sem retirar as folhas do abacaxi, corte-o em

duas partes iguais, que serão usadas para servir a

salada. Com uma faquinha e uma colher, retire o

abacaxi da casca, deixando uma borda de cerca

de 1,5 cm. 

6. Corte o abacaxi em cubinhos e transfira para

uma peneira. Deixe escorrer um pouco do suco

7. Na tigela com o frango, coloque os cubinhos de

abacaxi, as tirinhas de erva-doce e misture com as

mãos. Coloque o molho de iogurte aos poucos e

misture bem. Divida em duas partes e sirva dentro

do abacaxi.

 

 

 

 

 

 



Ameixa
LASSI  DE AMEIXA

Ingredientes: 

6 cubos de iogurte congelados (cerca de
170 g)
3 colheres (sopa) de geleia de ameixa
caseira
½ xícara (chá) de água

Modo de preparo:

No liquidificador bata a água com os cubos de

iogurte congelados e a geleia até ficar liso. Sirva

a seguir.

1.

 

 

 



Banana-prata
BOLO INTEGRAL DE

BANANA E MAÇÃ

Ingredientes: 

3 ovos
1/2 xíc. de óleo vegetal
3/4 de xíc. de açúcar mascavo
2 xíc. de aveia em flocos finos
4 bananas´-prata
1 maçã fuji
1/2 xíc. de castanhas
1 colher (sopa) de raspas de laranja
2 colhers (chá) de canela em pó
1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo:

Lave e rale a maçã. Lave, descasque e amasse

as bananas. Misture as frutas e adicione a canela.

Reserve.

Pré-aqueça o forno por 10 minutos a 220°C. 

1.

2.

 

 



3. Pique as castanhas e faça as raspas de laranja.

4. Em uma bacia, acrescente a aveia, o açúcar, os

ovos e o óleo. Adicione a mistura de frutas. 

5. Por fim, adicione as castanhas e o fermento.

6. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e

asse por 40 minutos a 220°C.



Cereja
GELEIA DE CEREJA E CHIA

Ingredientes: 

2 xíc (chá) cereja picada
3 colheres (sopa) de açúcar demerara (ou
mascavo ou adoçante)
1 colher (sopa) de água
1 colher (sopa) de semente de chia

Modo de preparo:

Coloque as cerejas, o açúcar e a água em uma

panela

Leve ao fogão, em fogo baixo, misture e deixe

cozinhando por, aproximadamente, 15 minutos

ou até apurar.

Mexa de vez em quando para não grudar no

fundo da panela. 

Quando a misturar engrossar, acrescente as

sementes de chia que vão ajudar a engrossar

ainda mais. Cozinhe por mais alguns minutos.

1.

2.

3.

4.

 



Coco verde
IOGURTE DE COCO

Ingredientes: 

Polpa de 5 cocos verdes em temperatura
ambiente
Água de coco, o suficiente para bater
1 sachê de probióticos (ou uma cápsula)

Modo de preparo:

Limpe a polpa do coco. Bata no liquidificador

com água de coco suficiente para virar um

creme grosso. Verifique se a mistura está em

temperatura ambiente.

Transfira para uma tigela ou pote de vidro e

misture o sachê de probiótico. Coloque em um

lugar protegido, dentro de uma caixa de isopor,

sacola térmica ou enrolado em uma toalha.

Aguarde de 5 a 6 horas. Guarde na geladeira por

até uma semana.

1.

2.

3.

 

 

 



Damasco
BROWNIE DE DAMASCO

Ingredientes: 

300 gramas de damasco seco
3 colheres (sopa) de fécula de batata
5 colheres (sopa) de farinha de amêndoa
7 colheres (sopa) de leite de coco
2 colheres (sopa) de óleo de soja
3 ovos
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) fermento químico

Modo de preparo:

Deixe os damascos de molho em água por 1

hora. Após esse tempo, descarte a água e no

processador de alimentos processe o damasco

com o óleo até virar um creme espesso.

Pré-aqueça o forno a 180°C.

A parte, em um recipiente, bata os ovos com o

açúcar demerara e vá acrescentando o creme

de damascos. Misture bem.

1.

2.

3.

 



3. Aos poucos agregue os demais ingredientes até

que a misture fique homogênea. Acrescente o

fermento por último.

4. Unte com óleo uma forma pequena, despeje a

massa e leve para assar por aproximadamente 20

minutos em forno baixo (180ºC)



Figo
TORTA DE FIGO

Ingredientes: 

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
100 g de manteiga gelada
⅓ de xícara (chá) de açúcar
1 ovo + 1 gema
½ colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo:

Numa tigela, misture a farinha, o açúcar e o

fermento em pó. Junte a manteiga em cubos e

misture com as pontas dos dedos até formar

uma farofa grossa. Acrescente o ovo, a gema e

amasse apenas até formar uma bola.

Embrulhe com filme e deixe descansar na

geladeira por no mínimo 30 minutos.

Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média).

Retire a massa de torta da geladeira e separe

uma fôrma redonda com fundo removível. 

1.

2.

3.

 

 



4. Polvilhe a bancada e a massa com farinha de trigo.

Com o rolo de macarrão, abra a massa até formar um

círculo maior que o diâmetro da fôrma - polvilhe

farinha durante todo o processo para evitar que a

massa grude na bancada ou no rolo.

5. Enrole a massa sobre o rolo, transfira para a fôrma 

6. Leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos

até dourar. Deixe esfriar completamente antes de

desenformar.

RECHEIO

Ingredientes:

300 g de cream cheese
50 g de manteiga em temperatura ambiente
1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
extrato de baunilha a gosto
8 figos
4 ramos de alecrim
mel a gosto para servir

Modo de fazer:

Na batedeira, coloque o cream cheese e a
manteiga e bata por cerca de 3 minutos, em
velocidade média, até formar um creme
liso. 

1.



2. Sem parar de bater, acrescente o açúcar
aos poucos e bata por mais 3 minutos, até
ficar bem cremoso.
3. Misture gotas de extrato de baunilha.
4. Transfira para uma tigela, tampe e reserve
na geladeira.
5. Limpe bem os figos. Mantenha a casca, o
cabinho e corte cada um ao meio, no sentido
do comprimento.
6. Desenforme a base da torta e transfira
para um prato. Cubra o fundo com o creme
de cream cheese.
7. Numa das laterais da torta, disponha os
figos inclinados, formando uma fileira.
8. Decore com os ramos de alecrim, regue
com mel e sirva a seguir.



Framboesa
CALDA DE FRUTAS

VERMELHAS

Ingredientes: 

2 ½ xícaras (chá) de frutas vermelhas
(morango, framboesa e amora - cerca de
350 g)
1 ½ xícara (chá) de açúcar
caldo de 2 limões

Modo de preparo:

Numa panela média, misture as frutas inteiras

com o açúcar e o caldo de limão. Leve ao fogo

baixo e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos

até formar uma calda grossa - as frutas vão

cozinhar no próprio líquido e desmanchar.

Transfira a calda para uma tigela e deixe

amornar antes de levar para a geladeira.

1.

2.

 

 



Graviola
GELEIA DE GRAVIOLA

Ingredientes: 

250 gramas de polpa de graviola sem
sementes
3 maçãs sem casca raladas (ajuda adoçar e
dar firmeza)
3 colheres das de sopa de açúcar
Suco de ½ limão

Modo de preparo:

Em uma panela coloque as maçãs picadas, a

graviola sem sementes, o açúcar, o suco do

limão, misture bem e deixe apurar em fogo

baixo mexendo de tempos em tempos para não

queimar, até começar a soltar da panela ou ficar

na consistência de geleia. 

1.

 

 

 



Kiwi
PAVLOVA COM KIWI

Ingredientes: 

2 claras de ovos
⅔ + 1/4 de xícara (chá) de açúcar
1 manga
1 kiwi
½ xícara (chá) de morangos
1 xícara (chá) de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 150 ºC  (temperatura baixa).

Unte uma assadeira grande. 

Na tigela da batedeira, coloque as claras e leve

para bater até o ponto de neve. Mantenha a

batedeira em velocidade média e acrescente o

açúcar aos poucos. Deixe bater por mais alguns

minutos até formar um merengue firme e

brilhante.

Modele as pavlovas como se fosse uma "tigela"

para rechear depois de assar.

1.

2.

3.



4. Leve ao forno preaquecido e deixe assar por

cerca de 30 minutos. Desligue o fogo e mantenha a

assadeira dentro do forno desligado até que as

pavlovas sequem completamente

5. Descasque, descarte o caroço e fatie a manga

em cubos pequenos. Descasque e corte o kiwi em

cubos pequenos. Lave, seque, descarte os

cabinhos e corte os morangos em cubos

pequenos.

6. Transfira as frutas picadas para uma tigela,

misture e reserve.

7. Numa tigela grande coloque o creme de leite, o

açúcar e misture vigorosamente com o batedor de

arame até ficar firme (se preferir, bata o creme na

batedeira).

8. Com uma colher de sobremesa, preencha as

cavidades das pavlovas com o creme batido.

Cubra com as frutas picadas e sirva a seguir.

 



Laranja-pêra
BOLO DE LARANJA

Ingredientes: 

2 laranjas pequenas descascadas e cortadas
4 ovos
2 colheres de sopa de óleo vegetal
¾ xíc de açúcar demerara
1 xíc de farinha de trigo integral
1 xíc de aveia em flocos
1 colher de sopa de fermento

Modo de preparo:

Bater a laranja, os ovos, o azeite e o açúcar no

liquidificador.

Misturar ao resto dos ingredientes colocando

por último o fermento.

Levar ao forno pré-aquecido (180ºC) por 40

minutos.

1.

2.

3.



Limão
RASPADINHA DE AÇAÍ

COM LIMÃO

Ingredientes: 

200 g de polpa de açaí
300 ml de água
2 colheres (sopa) de suco de limão
3 colheres (sopa) de melado

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador

e bata até obter uma mistura homogênea. 

Transfira para uma assadeira ou fôrma que caiba

numa prateleira do seu freezer, sobre uma

superfície plana.

Leve ao freezer por cerca de 4 horas, ou até

congelar.

No momento de servir, raspe a mistura

congelada com um garfo até formar raspinhas

de gelo. Sirva imediatamente em copinhos ou

taças

1.

2.

3.

4.



Lichia
SUCO DE LICHIA

Ingredientes: 

200 ml de água de coco
6 unidades de lichia sem caroço
1 colher (chá) de gengibre
1 colher (sopa) de folhas de hortelã

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e

passe em peneira. Sirva gelado

1.



Maçã
BOLO DE MAÇÃ

com r icota

Ingredientes: 

1 maçã fuji
1 xícara (chá) de ricota esfarelada
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de açúcar
100 g de manteiga em temperatura ambiente
3 ovos1 colher (sopa) de fermento em pó
½ colher (chá) de canela em pó
raspas de 1 limão siciliano (ou laranja)
1 pitada de sal

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180 °C (temperatura média).

Unte uma fôrma redonda com furo no meio

Numa tigela pequena, misture a farinha de trigo

com o fermento.

Lave e corte a maçã em quartos. Descarte as

sementes e passe a maçã pela parte grossa do

ralador, reserve.

1.

2.

3.



4. Coloque a manteiga na batedeira e bata até ficar

pálida. Adicione o açúcar aos poucos e deixe bater

até formar um creme claro 

5. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada

vez e junte ao creme de manteiga, batendo bem

entre cada adição para incorporar. Acrescente a

ricota esfarelada, uma pitada de sal e bata apenas

para misturar. Junte a maçã ralada, as raspas de

limão, a canela e misture com uma espátula. 

6. Acrescente a mistura de farinha com fermento,

sempre peneirando. Mexa delicadamente com a

espátula a cada adição.

7. Transfira a massa de bolo para a fôrma

preparada. Leve ao forno para assar por cerca de

30 minutos, até a superfície começar a dourar.

8. Na hora de servir, polvilhe com uma mistura de

açúcar de confeiteiro e canela a gosto

 



Manga
SAGU COM GELEIA

DE MANGA

Ingredientes: 

1/2 xícara (de chá) de sagu
3 + 1/2 xícaras (de chá) de leite de coco
4 colheres (de sopa) de açúcar demerara
1/2 colher (de chá) de extrato de baunilha
Uma pitada de sal
4 unidades de cravo
1 unidade de canela em pau

2 mangas médias maduras picadas (1 e 1/2
xícaras ou 300g)
2 colheres (de sopa) de açúcar demerara ou
cristal
3 colheres (de sopa) de água

 
GELEIA DE MANGA



Modo de preparo:

Coloque o sagu em uma vasilha, adicione 1 e 1/2

xícara do leite de coco e deixe de molho por 30

minutos.

Coloque em uma panela as outras duas xícaras

de leite de coco, o açúcar, a pitada de sal, as

unidades de cravo e a canela. Misture e deixe

esquentar em fogo médio.

Adicione o sagu com o leite de coco que estava

na vasilha, misture delicadamente e deixe

cozinhar por cerca de 10 minutos, ou até as

bolinhas ficarem macias

Desligue e retire os cravos e a canela. Coloque o

sagu ainda quente em tacinhas ou em uma

travessa pequena.

Coloque a manga bem picada em uma panela,

juntamente com o açúcar e a água. Deixe

cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos

até obter uma geleia.

Cubra o sagu com a geleia, e, se quiser, decore

com folhinhas de hortelã. Deixe na geladeira por

umas 4h antes de servir.

1.

2.

3.

4.

 

GELEIA:

1.

2.



Maracujá
GELEIA DE MARACUJÁ

com pimenta rosa

Ingredientes: 

6 unidades de maracujá (500 g)
150 ml de água
1/2 xícara (120 g) de açúcar 
1/3 xícara (80 g) de maçã descascada e
ralada fina
1/2 colher de sopa (2 g) de pimenta-rosa
(aroeira)

Modo de preparo:

Lave os maracujás. Corte ao meio e retire a polpa.

Transfira para uma panela e leve ao fogo médio.

Assim que levantar fervura cozinhe por cerca de 2

minutos. Peneire a polpa pressionando bem as

sementes com as costas da colher para extrair

bem o suco. 

Transfira para o liquidificador e reserve. 

1.

2.

3.



4. Descarte as sementes.

5. Coloque as cascas numa panela e cubra com

água. Leve ao fogo médio e cozinhe até a parte

interna branca ficar macia e desgrudar fácil da

casca. Escorra a água e espere amornar

6. Retire a parte branca e coloque no liquidificador.

Descarte a casca amarela. Adicione a água e bata

bem até ficar homogêneo.

7. Transfira para uma panela e adicione o açúcar e

a maçã. Amasse a pimenta-rosa com um pilão ou

com uma colher e adicione à panela. Leve ao fogo

médio e cozinhe, mexendo com frequência para

não grudar na panela, até engrossar.

8. Transfira a geleia ainda quente para potes de

vidro. Feche bem para formar vácuo.



Melancia
SUCO DE MELANCIA

Ingredientes: 

3 xícaras (chá) de melancia em cubos
1/3 xícara (chá) de água de coco
1 pedaço de gengibre
Suco de ½ limão
3 pedras de gelo

Modo de preparo:

Junte no liquidificador as frutas em cubos e a água

de coco.

Acrescente gengibre e gelo 

Bata até triturar completamente.

1.

2.

3.



Melão
CHÁ DE MELÃO COM MEL

Ingredientes: 

1/4 de melão picado sem casca e sem
semente
1 fatia fina de gengibre
200 ml de chá verde gelado
1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela até começar a

ferver. Nesse momento, desligue o fogo,

acrescente a camomila e tampe.

Deixe descansando de 5 a 10 minutos.

Depois, coe o chá e o coloque para gelar.

Com a bebida fria, bata tudo no liquidificador e

consuma, de preferência, no mesmo dia.

1.

2.

3.

4.



Nectarina
SALADA DE NATAL

Ingredientes: 

2 maços de rúcula ou a folha de sua
preferência
15 nectarinas
20 fatias de presunto de parma
1 queijo brie de aproximadamente 400g
Lâminas de amêndoa
Azeite de oliva, sal e pimenta do reino a
gosto

Modo de preparo:

Picar os ingredientes e misturar. 

Servir com aceto balsâmico

1.

2.



Pêssego
TORTA DE PÊSSEGO

Ingredientes: 

4 tâmaras secas
4 colheres de sopa de farinha de linhaça
4 colheres de sopa de coco ralado
4 colheres de sopa de aveia em flocos 
8 colheres de sopa de água
2 colheres de sopa de açúcar 
4 pêssegos pequenos cortado em fatias finas
4 colheres de chá de geleia de pêssego ou
laranja

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes da massa em um

processador. Molde a massa no interior de

forminhas de fundo removível

Adicione 1 colher de chá de geleia em cada base.

Arrume as fatias de pêssego.

Desenforme e sirva com canela!

1.

2.

3.

4.



Romã
PARFAIT DE ROMÃ

Ingredientes: 

1 envelope de gelatina sem sabor incolor
4 colheres (sopa) de ricota
1 colher (sopa) de cream cheese
3 colheres (sopa) de adoçante (mel, açúcar ou outro)
4 romãs
1 pote de iogurte desnatado natural

Modo de preparo:

Prepare a gelatina conforme as instruções da

embalagem.

Misture com a ricota passada na peneira, o cream

cheese e 1 colher (sopa) do adoçante. Mexa bem

para formar um creme homogêneo. Coloque-o em

taças e ponha para gelar por 3 horas.

Para a cobertura, leve a polpa da romã ao fogo

com o adoçante por poucos minutos, o suficiente

para encorpar.

Espere esfriar e despeje sobre as taças.

1.

2.

3.

4.



Uva
CRUMBLE DE UVA

Ingredientes: 

2 xícaras (chá) de uvas pretas debulhadas
(vitória, sta isabel, ou niágara)
¾ xícara (chá) de açúcar
¾ xícara (chá) de farinha de trigo
50 g de manteiga gelada
1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média).

Numa tigela misture a farinha com o açúcar e a

canela. Corte a manteiga em cubos e misture com

as pontas dos dedos, até formar uma farofa.

Reserve. 

Lave as uvas debulhadas e deixe escorrer bem a

água numa peneira.

Asse as uvas com a farofa por cima. 

1.

2.

3.

4.



Abobrinha
ABOBRINHA RECHEADA

Ingredientes: 

2 abobrinhas italianas médias
Sal, orégano e alecrim a gosto
2 colheres (de sopa) de azeite
1/3 de xícara (de chá) de quinoa em grãos
2/3 de xícara (de chá) de água fervente
1/2 cebola picada
2 dentes de alho picados
1/4 de colher (de chá) de curry em pó
1/2 xícara (de chá) de cenoura ralada
1/2 xícara (de chá) de ervilhas
Salsinha e cebolinha picadas a gosto
Pimenta moída a gosto
Raminhos de tomilho

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 210ºC. Corte as pontinhas e

depois corte duas abobrinhas italianas médias

lavadas ao meio. Com o auxílio de uma faca e

colher, retire a polpa. 

1.



2. Coloque as metades das abobrinhas em uma

assadeira levemente untada e tempere elas com

sal, orégano, alecrim e regue com 2 colheres de

sopa de azeite. 

3. Esfregue com o dedo e leve ao forno por 20

minutos.

4. Prepare o recheio: em uma vasilha, coloque a

quinoa, cubra com água quente e deixe de molho

por 2 minutos. Escorra, lave e coloque pra cozinhar

em 2/3 de xícara de água fervente. Tampe e

cozinhe até a quinoa ficar macia e transparente em

volta. Reserve.

5. Em uma panela em fogo médio, coloque um fio

de azeite ou óleo e refogue a cebola e os dentes

de alho picados até ficarem levemente dourados.

Acrescente curry em pó e refogue.

6. Adicione a quinoa cozida, a cenoura ralada, as

ervilhas, tempere com sal a gosto, misture e

desligue. Adicione salsinha e cebolinha picadas e

tempere com pimenta a gosto; misture e reserve. 

7. Retire as abobrinhas do forno, coloque o recheio

e leve para assar novamente por mais 20 minutos.

Retire do forno e sirva com raminhos de tomilho

por cima



Beterraba
CHIPS DE BETERRABA

Ingredientes: 

1 beterraba
1 colher (sopa) de azeite 
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

Lique o forno na temperatura média-alta 

Fatie as beterrabas com a menor espessura

possível 

Seque as rodelas com papel toalha e as disponha

num forma sem sobrepor 

Regue com o azeite e tempere com sal e pimenta 

Asse por cerca de 10 minutos e sirva em seguida 

1.

2.

3.

4.

5.



Cenoura
BOLO DE CENOURA

Ingredientes: 

4 cenouras grandes
4 ovos
1 xícara de óleo
1 cebola
Sal a gosto
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo:

Bater no liquidificador as cenouras, os ovos, o óleo,

a cebola e os temperos. 

Adicionar a farinha de trigo e o fermento pó 

Colocar metade da massa em uma forma, adicione

uma camada do recheio de sua preferência em

cima e adicionar a outra metade da massa.

Levar ao forno (pré-aquecido a 180ºC), por

aproximadamente 40 minutos. 

1.

2.

3.

4.



Cogumelo
REFOGADO DE COGUMELOS

Ingredientes: 

200 g de cogumelos-de-paris limpos
200 g de cogumelos shiitake limpos
2 dentes de alho picados fino
3 colheres (sopa) de azeite
salsinha picada, sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

Leve uma frigideira grande ao fogo médio. Quando

aquecer, regue com o azeite, adicione o alho e

mexa por 1 minuto para perfumar.

Junte os cogumelos, tempere com sal e pimenta a

gosto e refogue por 2 minutos, até ficarem macios

e levemente dourados.

Desligue o fogo e misture a salsinha picada.

Sirva com o acompanhamento de sua preferência

1.

2.

3.

4.



Pimentão
PASTA DE PIMENTÃO

Ingredientes: 

3 pimentões vermelhos
½ xícara (chá) de nozes
3 colheres (sopa) de farinha de rosca
1 dente de alho descascado
1 colher (sopa) de molho de romã
Suco de ½ limão1
½ colher (chá) de cominho em pó
2 colheres (sopa) de azeite
Sal e pimenta-do-reino moída na hora
Salsinha fresca picada a gosto para finalizar

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 220 ºC (temperatura alta).

Lave, seque e coloque os pimentões inteiros numa

assadeira.

Leve ao forno para assar por cerca de 30 minutos,

até a pele ficar bem tostada – na metade do

tempo vire os pimentões com uma pinça. 

1.

2.

3.



4. Transfira os pimentões para uma tigela, cubra

com filme e deixe abafado por 10 minutos

5. Para descascar os pimentões: puxe e descarte a

pele dos pimentões. 

6. Corte os pimentões ao meio, descarte o cabo e

as sementes.

7. No processador, coloque os pimentões, as

nozes, o alho, a farinha de rosca, o molho de romã,

o caldo de limão, o cominho e o azeite. Tempere

com sal e pimenta-do-reino e bata até formar uma

pasta (se preferir, utilize o liquidificador).

7. Transfira para uma tigela e deixe esfriar antes de

servir.

9. Finalize com salsinha e nozes picadas a gosto.



Tomate
OVOS NO PURGATÓRIO

Ingredientes: 

2 ovos
1 lata de tomates pelados em cubos (400 g)
¼ de pimentão vermelho
½ cebola
1 dente de alho
1 colher (sopa) de azeite
½ colher (chá) de orégano seco
1 pitada de pimenta calabresa seca
sal a gosto

Modo de preparo:

Descasque e pique fino a cebola e o alho. Lave,

seque e o pimentão. Descarte as sementes e corte

em cubos pequenos.

Leve uma frigideira ao fogo médio. Quando

aquecer, regue com o azeite e junte a cebola e o

pimentão. Tempere com uma pitada de sal e

refogue por cerca de 4 minutos, até murchar. 

1.

2.



3. Junte o alho, tempere com a pimenta calabresa

e mexa por mais 1 minuto.

4. Abaixe o fogo, junte o tomate pelado (com o

líquido), misture e deixe cozinhar por cerca de 5

minutos, mexendo de vez em quando, até o molho

encorpar. Tempere com o orégano, sal e misture

bem.

5. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada

vez. Com uma espátula, abra duas cavidades no

molho e transfira os ovos com cuidado para não

estourar a gema. Tempere cada um com uma

pitada de sal e deixe cozinhar em fogo baixo por 5

minutos

6. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por mais 3

minutos, até que as claras fiquem cozidas e as

gemas permaneçam moles (se preferir as gemas

cozidas, deixe cozinhar por mais tempo).

7. Sirva a seguir.



Vagem
VAGEM GRELHADA

Ingredientes: 

400g de vagens
1 colher de sopa de curry
1 colher de chá de suco de limão
2 colheres de sopa de óleo vegetal
1 colher de chá de sal

Modo de preparo:

Retire as pontas das vagens e lave-as em água

corrente. Envolva-as com um pano e seque para

tirar o excesso de água;

Em um potinho misture os demais ingredientes,

curry, suco de limão, óleo vegetal e sal. Espalhe a

mistura sobre as vagens. 

Aqueça a grelha ou uma frigideira. Coloque as

vagens e deixe grelhando até começar a surgir

pontinhos pretos, vire-as e grelhe do outro lado.

Quando estiverem mais murchas e macias está

pronto. Se necessário, vire-as mais vezes.

1.

2.

3.


