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REFEIÇÕES PARA LEVAR

Me levecom
você

Receitas 
descomplicadas 

para preparar 
em casa e comer 
quando e onde 

quiser

 >
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EDITORIAL

PARA COMER ONDE QUISER 

NÃO IMPORTA SE É PARA o dia a dia no escritório ou para o piquenique do fim de semana: 
mais do que praticidade e economia, as refeições feitas em casa se transformaram em 
tendência pela preocupação cada vez maior com a saúde. E são inúmeras as vantagens 
de montar seu próprio cardápio semanal. Você controla a procedência dos alimentos, o 
preparo e a qualidade, evitando cair em tentações pouco saudáveis.  
Para te ajudar nesta tarefa, nesta edição apresentamos receitas práticas e criativas, com 
dicas de conservação e transporte, para que suas refeições possam ser apreciadas sem 
medo. As saladas são enriquecidas com frutas, castanhas e supergrãos. Também não 
poderiam faltar tortas, panquecas e fritadas, perfeitas para serem levadas, e as famosas 
refeições no pote, tendência que se consolidou por sua facilidade. As proteínas aparecem 
porcionadas em hambúrgueres, almôndegas e quibes, tudo bem fácil de levar. Para os 
vegetarianos, pratos com cogumelos, tofu, espinafre e um perfumado pãozinho doce 
recheado, delícia vegana de encher os olhos. 
Receitas bacanas acompanhadas de dicas imperdíveis, que ajudam a promover uma 
melhor qualidade de vida —e que você pode preparar e levar para onde quiser. 
 

Boa leitura!

EQUIPE ANGELONI

Pimenteiro e pilão Utilplast, amassador de batatas e marmiteiro Tok & Stok
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ELETRO

TALHERES

Encontre  
no Angeloni
Os melhores produtos para facilitar seu dia a dia  
e levar mais sabor e conforto para a sua cozinha

Uma cafeteira,  
várias possibilidades

 >   A CAFETEIRA Oster PrimaLatte permite escolher não ape-

nas sua bebida, mas também a maneira como prepará-la. 

Com reservatório para até 600 ml de leite, ela faz cappucci-

nos, lattes e macchiatos - além, claro, dos melhores espressos.  

E você também escolhe como fazer: com pó, sachê ou cáp-

sulas Nespresso. Com design e cores exclusivos, tem bomba 

profissional italiana com 19 bars de pressão, que garante um 

espresso mais denso e saboroso.

Beleza e praticidade no dia a dia

 >

 UM BOM FAQUEIRO FAZ toda a diferença na hora de 

montar uma linda mesa de jantar. Por isso, os conjun-

tos da linha exclusiva A/CASA são ótimas aquisições 

para renovar o enxoval. As linhas Tóquio Black, em 

acabamento preto, e Miami Gold, em dourado, vêm 

com 24 peças cada uma, estrutura inoxidável e são 

resistentes à corrosão, o que garante durabilidade 

sem deteriorar as peças. Além disso, podem ir para a 

lava-louças sem problemas. Lindos e duráveis!

GOURMET 

Do Marrocos 
para sua mesa 
 >  UM DOS ALIMENTOS 

mais representativos do 

Norte da África, o cuscuz 

ainda não é tão comum por 

aqui, mas suas proprieda-

des nutricionais benéficas 

são cada vez mais reco-

nhecidas. Entre elas, me-

lhorar a digestão, a saúde 

cardíaca e estimular o sis-

tema imunológico. Produ-

zido na Itália, o Couscous 

Garofalo tem tecnologia 

que permite o controle de 

todas as etapas de produ-

ção, desde a escolha do tri-

go grano duro até o envase 

dos produtos.



Práticas e saborosas, as refeições no pote são perfeitas para 
o transporte. Para que elas mantenham o frescor dos 
ingredientes e preservem seus nutrientes, é necessário 
tomar alguns cuidados. A chef Rita Atrib, do buffet Petit 
Comité, dá algumas dicas para a sua montagem:

Como montar sua 
refeição no pote

DICAS PARA AJUDAR NO  
PREPARO E CONSERVAÇÃO 

MOLHO
Deve ficar no fundo  
do pote. Se preferir 

levá-lo à parte, armazene 
em um recipiente 

hermeticamente fechado

FOLHAS
Aqui entram as folhas 
como alface, rúcula, 

repolho e agrião

INGREDIENTES 
SÓLIDOS

Aqui entram os 
alimentos que podem 
ficar em contato com 

o molho sem sofrer 
alteração: legumes 

crus e cozidos, grãos 
e carnes (cortadas

ou desfiadas)

VEGETAIS
Na terceira camada 

vêm os legumes. 
Corte-os em cubos. 

Vegetais como 
brócolis e couve-flor, 
e frutas como manga 

e abacate, também 
entram nesta 

categoria 

DICAS ÚTEIS PARA LEVAR

• Receitas com molho devem ser  
transportadas separadamente  
das “secas”; a dica é uni-las  
apenas na hora de aquecer;

• No preparo da carne, dê prefe-
rência às receitas com molho, 
pois ele ajuda a proteína a 
regenerar sua estrutura quando 
aquecida;

• Utilize preferencialmente 
produtos frescos e, após a 
cocção, resfrie-os rapidamente 
para preservar sua textura e 
suculência;

• Caso a comida seja consumida 
no dia seguinte ao seu preparo, 
é importante que ela seja bem 
armazenada e com refrigeração;

• Bolsas térmicas são boas para o 
transporte, pois ajudam a preservar 
a temperatura, mas por um tempo 
limitado. O ideal é armazenar a 
comida na geladeira assim que 
chegar ao seu destino.

Alguns pratos resistem mais  
na geladeira, ou ficam bem  
em temperatura ambiente;  
conheça os preferidos para levar: 

• Saladas  
(separadas de 
alimentos quentes)

• Caldos e sopas

OS CAMPEÕES DO “TO GO” 
• Tortas e panquecas
• Purês e arrozes
• Almôndegas e 

hambúrgueres

• Assados e carnes  
com molhos

• Chás e águas 
aromatizadas
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MARMITA DE PLÁSTICO 
Pode transportar todo tipo 

de alimento, incluindo pratos 
completos. Mas é preciso 

certificar-se de que são plásticos 
livres de bisfenol A (BPA free);

 1

 4

 2

 3

O QUE VAI ONDENa hora de transportar,  
mantenha o pote refrigerado  
e sempre na posição vertical

Antes de servir, vire o pote tampado 
para baixo, para que o molho escorra 

e penetre em todas as camadas. 
Volte o pote à posição normal, 
destampe e sirva-se no próprio  

pote ou em um prato

DICA : Se puder, tenha talheres e pratos para transferir o alimento no 
momento de aquecê-lo e consumi-lo com mais comodidade!

ATENÇÃO

SACOS DE PAPEL  
+ PLÁSTICO-FILME/ 

PAPEL-ALUMÍNIO 
Como o papel absorve a umidade 

e a gordura dos alimentos, o ideal é 
embalá-los antes em plástico-filme 

ou papel-alumínio. Essa combinação 
é indicada para o transporte de 
sanduíches, bolos secos e frutas 

inteiras com casca;

SACOS PLÁSTICOS 
Ideais para o transporte de 
biscoitos, sanduíches com 

recheio seco e frutas inteiras;

MARMITA DE VIDRO 
É a mais recomendada, pois 

geralmente pode ser aquecida no 
forno convencional ou no micro-ondas. 

Também é mais fácil de ser lavada e não 
retém resíduos de outros alimentos;

 >

 >

 >

 >



Envolva o macarrão com um pouco  
do molho antes de misturá-lo à salada 
para obter mais sabor a cada garfada
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Pasta fresca  

Macarrão com vegetais e queijo feta
RENDE 2 PORÇÕES

O tradicional macarrão ganha novos  
ingredientes e mais frescor com  
o queijo feta e o limão-siciliano

INGREDIENTES

250 g de macarrão tipo mini penne
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
4 col. (sopa) de azeite
1 col. (chá) de suco de limão siciliano + raspas 
½ maço de folhas de rúcula picada
½ xíc. (chá) de folhas de manjericão fresco
1 beterraba ralada
150 g de queijo feta picado em cubos
1 cebola roxa picada
1 pepino cortado em pedaços médios 

PREPARO

Em uma panela grande, cozinhe o macarrão em água fervente até ficar  
al dente. Escorra e passe na água fria. Deixe drenando por alguns minutos 
e tempere com sal e pimenta. Reserve. Em uma vasilha, faça o molho 
misturando o azeite, o limão, o sal e a pimenta. Reserve. Acrescente  
os outros ingredientes ao macarrão, misture e sirva com o molho.

Macarrão
com vegetais

e queijo feta

»Segredo da Receita
QUEIJO FETA

O queijo feta Casa de Ovelha  
complementa o sabor da salada

Escolha massas 
curtas, como o 

penne ou o fusilli, 
para o preparo; 

elas são mais 
fáceis de consumir

 >

Frescura que sacia
 >  ESTE É UM PRATO único que en-

canta e satisfaz graças a sua com-

posição com ingredientes de sabores 

pronunciados, como o manjericão, 

a rúcula e o queijo feta. Mas quem 

ajuda a saciar a fome é a massa  

–usamos o mini penne, que é mais fá-

cil de comer às garfadas por causa do 

seu tamanho. O queijo feta, feito com 

leite de cabra, possui um sabor ácido 

e levemente picante. Aqui, ele apare-

ce acompanhado de pepino e toma-

te, combinação clássica ainda mais 

valorizada com o toque final do azeite  

e do limão-siciliano.

Pote Camicado



Faça uma boa quantidade de tortinhas 
e congele envolvendo cada unidade 
separadamente em plástico-filme. 
Transfira para a geladeira na noite 

anterior ao consumo para que a massa 
possa se reconstituir
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As tortinhas 
podem ser levadas 

nas forminhas 
de alumínio em 
que são assadas 
para preservar 
a integridade 
da massa no 
transporte

 >

grão-de -bico
Torta de 

Para todos os momentos  

Torta de grão-de-bico com legumes e atum
RENDE 6 PORÇÕES

Uma receita versátil, que pode  
ser levada tanto para o trabalho  
como a um gostoso piquenique

PARA O RECHEIO

2 col. (sopa) de azeite
1 cebola picada
1 maço de escarola picada
1 tomate picado sem pele
10 azeitonas pretas 
picadas sem caroço
2 latas de atum sólido 
Sal a gosto
1 col. (sopa) de salsinha
1 col. (sopa) de orégano

PREPARANDO O RECHEIO

Doure a cebola no azeite. Adicione a escarola, mexendo até as folhas 
murcharem. Acrescente o tomate, as azeitonas e o atum. Coloque o sal,  
a salsinha e o orégano. Deixe no fogo até secar a água, desligue e reserve.

PREPARANDO A MASSA

Bata todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento. 
Após a massa ficar homogênea, incorpore o fermento. Unte as forminhas 
(ou uma forma grande) com óleo e farinha de arroz e coloque uma parte da 
massa. Coloque o recheio e cubra com o restante da massa. Asse em forno 
preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até dourar.

»Segredo da Receita
FARINHA DE ARROZ

A farinha de arroz Urbano  
dá leveza à massa 

com legumes e atum

PARA A MASSA

1 xíc. (chá) de grão-de-bico cozido
1 xíc. (chá) de farinha de arroz 
integral + um pouco para untar 
200 ml de água
½ xíc. (chá) de óleo de girassol 
+ um pouco para untar
2 ovos
1 pitada de sal
Açafrão-da-terra  
e pimenta-do-reino a gosto

De bem com a vida
 >  QUE TAL INOVAR na massa da-

quela tortinha básica trocando a 

manteiga pelo óleo de girassol e a 

farinha de trigo por massa de grão-

-de-bico e farinha de arroz integral? 

Essa é a proposta desta receita. Além 

de conferir um sabor especial e uma 

gostosa textura, o grão-de-bico aju-

da na produção de serotonina pelo 

organismo, causando uma sensa-

ção de bem-estar. A farinha de arroz 

integral deixa a massa mais firme e 

estruturada e é uma ótima fonte de 

carboidratos, proteínas e fibras.
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Azedinho doce 

Pão de nozes com salada de maçã verde e queijo brie
RENDE 4 PORÇÕES

O adocicado pão de nozes caseiro  
contrasta perfeitamente com a acidez  
da salada de maçã e a suavidade do brie

PARA O PÃO DE NOZES 

2 sachês de fermento biológico seco 
4 xíc. (chá) de água filtrada morna
½ xíc. (chá) de açúcar mascavo
700 g de farinha de trigo branca
300 g de farinha de trigo integral 
1 col. (sopa) de sal
½ xíc. (chá) de azeite de oliva 
150 g de nozes picadas 
½ xíc. (chá) de uvas-passas

PARA O MOLHO

¼ de xíc. (chá) de iogurte natural
½ xíc. (chá) de azeite de oliva 
2 col. (sopa) de mostarda dijon 
1 col. (sopa) de mel
½ xíc. (chá) de hortelã 
1 pedra de gelo

PARA A SALADA 
1 maço de rúcula 
4 rabanetes fatiados finamente 
1 maçã verde cortada em fatias finas 
Suco de 1 limão-siciliano 
100 g de queijo brie 
Molho para salada 
Pão de nozes

PREPARANDO O PÃO DE NOZES

Em um bowl, misture o fermento biológico seco, 1 xícara de água filtrada morna e o 
açúcar mascavo, e misture até todos os ingredientes dissolverem. Reserve. Em uma 
tigela, misture as farinhas, o sal e acrescente a mistura do fermento. Misture bem. 
Acrescente o restante da água e misture a massa com as mãos até obter uma farofa. 
Adicione o azeite e misture até formar uma massa pegajosa. Transfira a massa para 
uma bancada e sove até ficar homogênea. Acrescente as nozes e as uvas-passas 
e sove até incorporar. Divida a massa em quatro partes iguais, faça uma bola com 
cada uma delas e cubra com plástico-filme. Deixe descansar por 20 minutos. Faça 
tiras compridas com cada porção de massa. Dê um nó em cada tira, formando um 
anel, com bastante sobra de massa nas duas pontas. Passe essas sobras em torno 
do anel, formando uma roseta. Cubra com um plástico-filme e deixe fermentar por 
cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume. Asse em forno preaquecido a 180 ºC por 
cerca de 50 minutos. Retire do forno e deixe esfriar até o consumo.

Este sanduíche 
saboroso e muito 

saudável vai 
fazer bonito do 
piquenique ao 

escritório

 >

de nozes 
Pão

com salada  
de maçã verde  
e queijo brie

DICA:
SAQUINHOS SÃO 
BEM-VINDOS

Leve os sanduíches 
montados, mas 
coloque o molho  
em um potinho 
separado, ou em 
saquinhos de fácil 
descarte, e aplique 
sobre o recheio  
apenas na hora de 
degustar o sanduíche

Guardanapo de papel Rica Festa



O pão de nozes pode ser 
preparado em uma forma 

retangular ou enrolado como 
uma broa; você decide o 

melhor formato  
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»Segredo da Receita
QUEIJO BRIE

O queijo brie Président  
dá mais sabor ao sanduíche 

PREPARANDO O MOLHO

Misture todos os ingredientes até que o molho  
fique cremoso e homogêneo. 

PREPARANDO A SALADA 

Higienize a rúcula, seque e cortes em fatias menores. 
Regue as fatias de maçã com o suco do limão-siciliano 
para não escurecer. Misture as folhas com a maçã e o 
rabanete. Fatie o queijo brie. Monte o sanduíche com o 
pão, a salada, o queijo e o molho. 

Prazer a cada mordida
 >  UM SANDUÍCHE FEITO com pão caseiro faz toda a di-

ferença! Imagine um pão com nozes e uvas-passas, de 

crosta perfeita e miolo macio? Aqui, ele recebe uma sa-

lada especial de rúcula, rabanetes, maçã verde e molho 

de mostarda, que compõe um recheio cheio de bossa e 

de muitos sabores, complementado pela suavidade do 

queijo brie. Doçura, acidez e amargor: tudo em perfeito 

equilíbrio neste sanduíche inesquecível.



Corte a cenoura e o aspargo  
em bastões ou palitos, assim  

você poderá degustar essa salada a 
qualquer momento, como um snack
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Salada de bolsa!  

Salada de quinoa com aceto de uvas-passas
RENDE 2 PORÇÕES

Compacta e de fácil transporte, esta salada  
é perfeita para ser transportada e traz o sabor 
especial do aceto com as uvas-passas 

PARA O MOLHO DE ACETO COM UVAS-PASSAS 
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva  
+ 1 fio de azeite para refogar 
1 cebola roxa em cubos pequenos
2 col. (sopa) de açúcar mascavo
2 col. (sopa) de uvas-passas
2 col. (sopa) de aceto balsâmico
Sal e pimenta-do-reino a gosto
2 col. (sopa) de mostarda
Suco de 1 limão-siciliano
1 pedra de gelo

PREPARANDO O ACETO COM UVAS-PASSAS

Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e refogue a cebola até murchar. 
Adicione o açúcar mascavo, as uvas-passas e o aceto balsâmico e deixe  
no fogo até reduzir o líquido pela metade. Tempere com sal e pimenta.  
No liquidificador, bata a mistura com a mostarda, o suco de limão, o gelo  
e o azeite até homogeneizar. Reserve. 

PREPARANDO A SALADA

Cozinhe a quinoa em uma panela com água fervente e sal até que os grãos 
dobrem de tamanho. Adicione os aspargos e a cenoura e deixe por mais  
1 minuto. Escorra em uma peneira. Corte o radicchio em fatias bem finas.  
Em um pote, misture a quinoa com os aspargos, a cenoura, o radicchio  
e as raspas de limão-siciliano.

PARA A SALADA

1 xíc. (chá) de quinoa
Sal a gosto
1 maço de aspargos picados
1 cenoura cortada em cubos 
pequenos
½ radicchio higienizado
Raspas de 1 limão-siciliano

de quinoa 
Salada

com aceto  
de uvas-passas

»Segredo da Receita
ACETO BALSÂMICO

O aceto balsâmico De Nigris  
pode ser usado no molho da salada

Inovando no molho
 >  ESTA É UMA SALADA leve, crocante 

e com um toque especial graças ao 

aceto de uvas-passas, que traz um 

delicioso sabor agridoce ao prato. O 

radicchio, além de muito gostoso, é 

perfeito por ser um vegetal de folhas 

firmes e crocantes, textura que fica 

ainda melhor com o frescor do limão-

-siciliano. Ao contrário da maioria das 

saladas para levar, que pede molho à 

parte, nesta receita ele pode ser incor-

porado já no fim do preparo. Assim, o 

gosto vai sendo absorvido pela qui-

noa e fica mais intenso. 

Versátil, esta 
salada mata a 

fome em qualquer 
lugar e ainda traz 
o sabor especial 

do molho de aceto 
de uvas-passas

 >

Talheres Rica Festa



Leve o cuscuz e a abóbora em potes 
separados, e o molho em outro recipiente 

fechado; assim, na hora de servir, eles 
estarão com seus sabores preservados
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Este prato é 
ideal para um 
almoço leve e 

tem a vantagem 
de poder ser 

consumido frio

 >

Sabor e saúde  

Cuscuz marroquino com abóbora e molho de iogurte
RENDE 2 PORÇÕES

Uma opção vegetariana que  
une o sabor e o perfume da  
gostosa cozinha mediterrânea

PARA O CUSCUZ

4 xíc. (chá) de chá  
de hortelã quente
1 xíc. (chá) de cuscuz
½ xíc. (chá) de salsinha
½ xíc. (chá) de hortelã
½ xíc. (chá) de cebolinha
1 col. (café) de açafrão-da-terra em pó
Sal e pimenta-do-reino a gosto
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
1 cebola roxa picada
1 cenoura ralada
¼ de xíc. (chá) de  
amêndoas picadas
 

PARA A ABÓBORA

¼ de xíc. (chá) de azeite
1 dente de alho picado

PREPARANDO O CUSCUZ

Ferva o chá e despeje sobre o cuscuz em um bowl. Deixe hidratar por 
alguns minutos. Quando estiver macio, tempere com as ervas (salsinha, 
hortelã e cebolinha), o açafrão, o sal e a pimenta. Reserve. Em uma 
panela, coloque o azeite e refogue a cebola e a cenoura até dourar. 
Adicione o refogado no cuscuz e finalize com as amêndoas.
 
PREPARANDO A ABÓBORA

Em um bowl coloque o azeite, o alho, o sal e a pimenta. Pincele as fatias 
de abóbora com a mistura e grelhe dos dois lados em um grill ou na 
chapa até dourar. Reserve. 
 
PREPARANDO O MOLHO

Em um bowl, misture todos os ingredientes e tempere.  
Mantenha na geladeira até servir.

»Segredo da Receita
CUSCUZ

O cuscuz La Molisana  
fica ótimo com a abóbora  

Sal e pimenta-do-reino a gosto
200 g de abóbora cabotiá 
cortada em fatias

PARA O MOLHO

¼ de xíc. (chá) de iogurte  
natural (ou coalhada seca)
½ xíc. (chá) de azeite
1 col. (sopa) de hortelã picada
½ col. (sopa) de dill picado
1 col. (sopa) de cebola  
roxa ralada
2 col. (sopa) de pepino  
em cubos sem semente
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Prato versátil
 >  FRESCOR É A PALAVRA que define  

esta receita com ingredientes típicos 

da cozinha mediterrânea. O cuscuz 

substitui com vantagens o arroz, a 

batata e as massas, além de ter um 

preparo extremamente simples e rá-

pido. O segredo fica por conta das er-

vas e especiarias utilizadas. A receita 

aparece escoltada pela abóbora ca-

botiá, rica em fibras e vitaminas, além 

de ser um poderoso antioxidante. O 

molho de iogurte arremata com sua 

delicada acidez e vem aromatiza-

do pela hortelã e pelo dill. Apesar de 

completo, esse prato também pode 

funcionar como acompanhamento 

de uma carne guisada.

marroquino
Cuscuz

com abóbora  
e molho de iogurte

Cesta de vime picnic Rica Festa



Depois de lavadas, as folhas devem ser 
bem secas, de preferência uma a uma, 

utilizando um papel toalha. Isso vai ajudar  
a preservar ainda mais o seu frescor
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Hit gastronômico, 
a salada no pote é 
prática e pode ser 

preparada com 
antecedência

 >Salada no pote
com molho rosé

No pote é mais gostoso

Salada no pote com molho rosé
RENDE 2 PORÇÕES

Tem coisa mais saborosa do que comer  
uma salada colorida e fresquinha preparada  
com seus ingredientes favoritos?

PARA O MOLHO ROSÉ

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
2 col. (sopa) de iogurte
Tomilho, sal marinho e  
pimenta-do-reino a gosto
1 col. (café) de páprica
1 dente de alho picado
1 col. (sopa) de mostarda
2 col. (sopa) de ketchup

PARA A SALADA

1 pepino em cubos pequenos
1 xíc. (chá) de grão-de-bico cozido
½ xíc. (chá) de trigo cozido
½ xíc. (chá) de cevadinha cozida
½ xíc. (chá) de lentilha cozida
1 xíc. (chá) de repolho roxo
1 maço de rúcula baby
1 xíc. (chá) de tomates-cereja
½ xíc. (chá) de castanha-do-pará

PREPARANDO O MOLHO ROSÉ

Bata todos os ingredientes no liquidificador até  
obter um molho cremoso. Reserve.
 
MONTAGEM

Em um pote, coloque o molho, o pepino, os grãos,  
as folhas e finalize com o tomate e as castanhas.

»Segredo da Receita
GRÃO-DE-BICO

O grão-de-bico Vapza cozido no  
vapor pode ser usado na salada 

Organizando a salada
 >  TENDÊNCIA QUE VIROU hit gas-

tronômico, as saladas no pote ofe-

recem diversas vantagens na hora 

de preparar uma refeição para levar: 

elas podem ser preparadas com an-

tecedência; o pote de vidro impede 

o vazamento do molho –e é livre de 

Bisfenol A, substância nociva à saúde 

e presente em alguns plásticos. Sem 

contar que o pote de vidro é reutilizá-

vel. Agora é com você, brinque com 

os ingredientes, crie camadas com 

sabores e texturas contrastantes e 

você terá sempre refeições divertidas 

e inspiradoras.

Pote Spicy



Conhecido  
no formato de 

sanduíche, kebab 
é o nome dado à 

carne do recheio, 
preparada em 
espetos; o de 

cordeiro é um dos 
mais comuns no 
Oriente Médio, 
onde a receita 

surgiu

 >

Kebab 
com homus 
 de cordeiro

foto: © Stockfood
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Churrasco das arábias

Kebab de cordeiro com homus 
RENDE 4 PORÇÕES

Os kebabs, popularmente conhecidos  
como sanduíches de carne, são 
perfeitos para levar a qualquer lugar

PARA O KEBAB

500 g de paleta de cordeiro em pedaços 
1 cebola roxa picada  
1 col. (chá) de páprica picante 
1 xíc. (chá) de hortelã picada 
1 dente de alho picado 
¼ de xíc. (chá) de azeite + um pouco para untar 
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
1 rabanete fatiado
1 pepino picado sem sementes
½ xíc. (chá) de repolho picado
1 xíc. (chá) de cebolinha picada 
Pão sírio cortado no sentido do comprimento

PARA O HOMUS 

2 xíc. (chá) de grão-de-bico 
Suco de 2 limões 
1 dente de alho descascado 
100 g de tahine 
1 pitada de páprica 
1 pitada de cominho 
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
Azeite de oliva 
Salsinha picada 

PREPARANDO O KEBAB

Em um bowl, coloque o cordeiro e tempere com a cebola, a páprica, a hortelã, 
o alho, o azeite, o sal e a pimenta e deixe por pelo menos 15 minutos. Aqueça 
uma frigideira antiaderente e coloque um fio de azeite. Coloque o cordeiro e o 
molho e deixe até a carne dourar. Coloque a carne no meio do pão sírio, adicione 
o rabanete, o pepino, o repolho e a cebolinha. Corrija os temperos se necessário. 
Enrole as duas pontas do pão, formando um cone. Sirva com o homus. 

PREPARANDO O HOMUS 

Deixe o grão-de-bico coberto com água de molho por no mínimo 4 horas. 
Escorra a água e leve ao fogo com mais água com sal, em uma panela de 
pressão, por 30 minutos depois que pegar pressão. Peneire e reserve a água 
do cozimento. Processe o grão-de-bico e coloque o suco de limão, o alho, o 
tahine e os temperos. Se necessário, vá acrescentando a água do cozimento 
para obter a consistência de pasta. Na hora de servir, coloque um fio de 
azeite e a salsinha picada.

»Segredo da Receita
PÃO SÍRIO 

O pão sírio Pita Bread médio  
é ideal para a receita

Sempre à mão
 >  KEBABS DE CORDEIRO, acom-

panhados por homus, compõem 

uma combinação clássica – e deli-

ciosa – da cozinha árabe. Diz a len-

da que a receita surgiu no século 

12, quando soldados do Império 

Turco-Otomano, sem aparatos de 

cozinha na guerra, cortavam a car-

ne em pedacinhos, espetavam-na 

em espadas e levavam ao fogo. A 

receita se popularizou pela Europa 

e ficou mais conhecida pelo seu 

formato de sanduíche, mas a car-

ne de cordeiro, muito usada no 

Oriente Médio, continua como 

uma das mais tradicionais. 
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O salmão 
com quinoa é 
uma refeição 

completa, leve  
e saborosa

 >

Mais cor, por favor

Dieta cromática
 >  QUANTO MAIS COLORIDO o pra-

to, melhor. A variedade de cores dos 

ingredientes em uma receita indica 

uma grande diversidade de nutrien-

tes. Nesta salada multicolorida, con-

seguimos um belo visual e todos os 

macronutrientes indispensáveis, uti-

lizando proteínas vegetais e animais 

combinadas com carboidratos, fibras 

e lipídios obtidos a partir das oleagi-

nosas. O molho de maracujá –que 

deve ser levado à parte– é a finaliza-

ção perfeita. Uma marmita que vai 

alegrar os seus dias.

Uma refeição equilibrada, com  
proteínas, carboidratos e até fruta

»Segredo da Receita
FILÉ DE SALMÃO

O filé de salmão Cermaq é um  
ótimo ingrediente para a salada

Salmão com quinoa e molho de maracujá
RENDE 4 PORÇÕES

PARA O SALMÃO

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
Sal marinho e pimenta-do-reino 
a gosto
1 xíc. (chá) de tomilho e dill
¼ de xíc. (chá) de saquê  
para cozinhar
2 col. (sopa) de gergelim
400 g de filé de salmão

PARA A SALADA

1 xíc. (chá) de quinoa
½ maço de brócolis ninja cortado
½ maço de espinafre higienizado
2 dentes de alho picados

PREPARANDO O SALMÃO

Em um bowl, misture azeite, sal, pimenta, as ervas frescas, o saquê  
e o gergelim. Corte o filé de salmão em cubos e deixe marinando  
por 20 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça por  
5 minutos e salteie os cubos de salmão. Reserve.

PREPARANDO A SALADA

Cozinhe a quinoa em água fervente até ficar macia, retire do fogo  
e escorra em uma peneira com bastante água fria. Deixe drenando na peneira. 
Reserve. Em uma panela grande, coloque água para ferver com uma pitada 
de sal. Adicione os buquês de brócolis e cozinhe por alguns minutos. Retire 
com a espumadeira, dê um choque térmico com água fria e reserve. Adicione 
o espinafre na água quente, escorra com a ajuda de uma peneira, dê um 
choque térmico e reserve. Em uma frigideira, doure o alho picado no  
azeite. Em um bowl, tempere a quinoa com o alho dourado e os temperos 
(tomilho, salsinha, sal e pimenta). Acrescente o espinafre e o brócolis.  
Adicione a endívia, o radicchio e as castanhas e misture tudo.
 
PREPARANDO O MOLHO

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma consistência 
cremosa. Despeje sobre o salmão e a salada na hora de consumir.

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
Tomilho e salsinha a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 endívia fatiada
½ maço de radicchio picado
¼ de xíc. (chá) de castanhas 
torradas
 

PARA O MOLHO

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
Polpa de 1 maracujá
2 col. (sopa) de mostarda dijon
2 col. (sopa) de melaço de cana
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 pedra de gelo

com quinoa
Salmão

e molho de maracujá

Espremedor de limão Tok & Stok, pote Doural, talher de madeira Rica Festa



Caso não encontre a pimenta síria, 
substitua por canela em pó e uma 

pitada de noz-moscada, que trazem  
o aroma típico dessa especiaria
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Hambúrguer diferentão 

Hambúrguer de cordeiro com tabule de cevadinha
RENDE 4 PORÇÕES

Um hambúrguer com carne de cordeiro,  
acompanhado de tabule e pão sírio, é tão saboroso  
quanto a versão clássica –e muito mais saudável 

PARA O TABULE DE CEVADINHA

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
Suco e raspas de  
2 limões-sicilianos 
2 col. (sopa) de hortelã picadinha
2 col. (sopa) de dill
2 col. (sopa) de melaço de romã
1 maçã vermelha  
cortada em cubos 
1 cebola roxa cortada em cubos
Sal e pimenta síria a gosto 
1 e ½ xíc. (chá) de cevadinha
200 g de tomates tipo sweet 
grape cortados ao meio
2 pepinos japoneses  
cortados em cubos 

PREPARANDO O TABULE DE CEVADINHA

Em um bowl, coloque o azeite, o limão-siciliano, as ervas frescas  
(hortelã e dill), o melaço de romã, a maçã, a cebola roxa, o sal e a 
pimenta. Misture e reserve. Cozinhe a cevadinha em água salgada  
até amolecer. Escorra e reserve. Misture a cevadinha com os tomates, 
com o pepino e com o molho. Deixe na geladeira até servir.

PREPARANDO O HAMBÚRGUER

Em um bowl, coloque todos os ingredientes e misture.  
Divida em 4 porções e modele no formato de hambúrgueres.  
Aqueça bem uma frigideira, unte com azeite e grelhe dos  
dois lados, até o ponto de sua preferência.

PARA O HAMBÚRGUER

700 g de paleta de cordeiro,  
sem osso, moída 
1 cebola branca picada
1 dente de alho picado 
1 xíc. (chá) de hortelã  
picada a gosto
Sal e pimenta síria a gosto
¼ de xíc. (chá) de azeite de  
oliva + um pouco para untar

»Segredo da Receita
PALETA DE CORDEIRO

A paleta de cordeiro uruguaia  
Nirea é ideal para o hambúrguer 

Se preferir, você 
pode partir o pão 

sírio ao meio, 
no sentido do 

comprimento, 
para que as fatias 

fiquem bem 
fininhas 

 >

Fast food  
mediterrâneo
 >  O HAMBÚRGUER é o sanduíche do 

momento, e nesta versão ele foi re-

criado para facilitar o seu transporte e 

consumo. Saem maionese, mostarda 

e ketchup e entra um refrescante ta-

bule de cevadinha com tomate, pe-

pino, hortelã e dill. Combinação mais 

que perfeita para acompanhar a car-

ne de cordeiro, moída e temperada 

com pimenta síria. Envolvendo tudo, 

pães sírios redondos, que dão a sus-

tentação perfeita para o recheio.

de cordeiro
Hambúrguer  

com tabule de cevadinha

Faca e marmiteiro Tok & Stok
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Massas variadas: 
incremente 

sua panqueca 
adicionando 

ingredientes à 
massa e brincando 

com os recheios

 >

Massa incrementada

Panqueca de aveia com espinafre, cebola e muçarela de búfala 
RENDE 5 PORÇÕES

A massa da panqueca ganha mais sabor  
com a adição de aveia e de ervilhas, saindo  
do lugar-comum, assim como seus recheios 

PARA MASSA DE AVEIA

½ xíc. (chá) de aveia em flocos 
¼ de xíc. (chá) de farinha 
de trigo branca
½ col. (sopa) de  
linhaça dourada 
1 ovo
½ xíc. (chá) de leite 
Sal marinho, orégano  
e pimenta-do-reino a gosto
Azeite de oliva para untar

PARA O RECHEIO 
½ maço de espinafre higienizado
200 g de muçarela de búfala 
2 col. (sopa) de azeite 
1 cebola picada  
¼ de xíc. (chá) de aceto balsâmico

PREPARANDO A MASSA DE AVEIA

Misture todos os ingredientes da massa batendo bem, até ficar homogêneo. 
Preaqueça a frigideira antiaderente e unte-a com um fio de azeite. Com uma 
concha, meça a quantidade de massa e despeje na frigideira, preenchendo 
toda a superfície. Quando a borda começar a soltar da massa, vire-a com a 
ajuda de uma espátula. Retire quando dourar e repita até acabar a massa. 

PREPARANDO O RECHEIO DE MUÇARELA DE BÚFALA

Lave as folhas de espinafre. Cozinhe as folhas em uma panela com água 
quente por 4 minutos. Escoe, pique as folhas e reserve. Pique a muçarela de 
búfala e reserve. Em uma frigideira, adicione o azeite e refogue a cebola picada 
por 1 minuto. Adicione o aceto e o açúcar mascavo e deixe cozinhar por  
5 minutos, até que a cebola murche. Acrescente o espinafre. Tempere com  
sal, pimenta, noz-moscada, salsinha e cebolinha. Espere esfriar antes de 
colocar a muçarela picada. 

PREPARANDO O MOLHO DE TOMATE

Retire a pele dos tomates, corte na metade, retire as sementes e corte em 
cubos. Em uma panela média, refogue no azeite o tomate com a cebola 
picada, a cenoura, o alho-poró e o alho até dourar. Tempere com sal e pimenta, 
deixe em fogo brando por 10 minutos. Adicione um pouco de água e deixe 
cozinhar por mais 10 minutos em fogo alto, até formar um molho consistente. 
Corrija o sal se necessário e acrescente as folhas de manjericão. Se preferir,  
bata o molho no liquidificador para deixar sem pedaços.

¼ de xíc. (chá) de açúcar mascavo 
Salsinha e cebolinha  
picada a gosto
Sal, pimenta-do-reino, noz-
moscada e tomilho a gosto
½ xíc. (chá) de parmesão ralado
 

PARA O MOLHO

½ kg de tomates maduros  
sem pele e sem sementes
1 col. (sopa)  
de azeite de oliva
½ cebola picada
1 cenoura ralada
½ alho-poró picado
1 dente de alho picado
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
½ maço de manjericão fresco

de aveia

de er vilha

Panqueca

Panqueca

com espinafre 
e muçarela de 

búfala

com cogumelos 
e painço



Para obter massas ainda mais  
variadas em sabor, utilize ingredientes 
como cenoura, espinafre ou beterraba  

no lugar da ervilha
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Panqueca de ervilha com cogumelos e painço 
RENDE 5 PORÇÕES

PARA A MASSA DE ERVILHAS

200 g de ervilhas
3 ovos
2 alhos-porós fatiados
1 xíc. (chá) de farinha de trigo
½ xíc. (chá) de queijo parmesão 
ralado
Sal, pimenta-do-reino  
e noz-moscada a gosto
1 xíc. (chá) de salsinha  
e cebolinha
Azeite de oliva para untar

PARA O RECHEIO 
200 g de champignon picado
200 g de shiitake fatiado
1 xíc. (chá) de azeite de oliva

PREPARANDO A MASSA DE ERVILHA

Misture todos os ingredientes da massa batendo bem até ficar homogêneo. 
Preaqueça a frigideira antiaderente e unte-a com um fio de azeite. Com uma 
concha, meça a quantidade de massa e despeje na frigideira, preenchendo 
toda a superfície. Quando a borda começar a soltar da massa, vire-a com a 
ajuda de uma espátula. Retire quando dourar e repita até acabar a massa. 

PREPARANDO O RECHEIO DE COGUMELOS

Coloque os cogumelos em um bowl. Tempere-os com ½ xícara de azeite, sal, 
pimenta, páprica e com as ervas. Deixe marinar por 15 minutos. Salteie em 
uma frigideira até dourar. Reserve. Cozinhe o painço em uma panela com  
água por 20 minutos. Escorra e dê um choque térmico com água fria. Misture 
com os cogumelos e com o restante do azeite. Reserve. 

MONTAGEM DAS PANQUECAS

Recheie os discos de massa com o recheio de sua preferência no meio e enrole 
formando um charuto. Se preferir, feche com um palito para a massa não abrir. 
Na hora de esquentar, coloque o molho de tomate por cima das panquecas  
e esquente no forno convencional ou no micro-ondas por alguns minutos.  

Sal, pimenta-do-reino  
e páprica a gosto
1 xíc. (chá) de salsinha, cebolinha 
e tomilho picados 
1 xíc. (chá) de painço  
sem casca
 

PARA O MOLHO

(receita na pág. 37)

»Segredo da Receita
AVEIA EM FLOCOS 

A aveia em flocos Quaker  
vai na massa da panqueca 

Sabor vegetariano
 >  IMPROVISAR NOS RECHEIOS da 

panqueca não é, necessariamente, 

uma novidade. Mas que tal inovar 

também na massa, trazendo ele-

mentos como aveia, ervilhas e outras 

coisas que saem da mesmice? O re-

sultado surpreende, além de trazer 

novas camadas de sabor ao prato. 

Mas de nada adiantaria uma massa 

diferenciada sem um bom recheio. 

Por isso, preparamos duas opções 

distintas –e vegetarianas!– com in-

gredientes que são puro sabor.



Hidrate o trigo usando 1 xícara e meia  
de água morna para cada xícara de trigo. 
Com essa proporção, o trigo absorverá 

toda a água e você nem precisará 
espremer para retirar o excesso
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Versão turbinada 

Quibe de forno recheado de ricota, cogumelo e espinafre
RENDE 6 PORÇÕES

Um quibe de forno com um recheio feito para impressionar: 
refeição que não precisa nem de acompanhamentos

PARA O RECHEIO

200 g de ricota ralada 
Sal e pimenta síria 
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
2 alhos-porós fatiados 
2 dentes de alho picados 
1 maço de espinafre higienizado, folhas soltas e talos picados
200 g de champignon fresco fatiado 
¼ de xíc. (chá) de salsinha picada

PARA O QUIBE 

500 g de carne moída
½ xíc. (chá) de azeite de oliva + um pouco para untar 
2 cebolas roxas cortadas em cubos pequenos 
¼ de xíc. (chá) de salsinha
¼ de xíc. (chá) de hortelã 
¼ de xíc. (chá) de cebolinha picada
1 xíc. (chá) de trigo para quibe hidratado
Sal e pimenta síria a gosto
1 xíc. (chá) de castanhas-do-pará tostadas e picadas

PREPARANDO O RECHEIO

Em uma peneira, passe a ricota ralada com uma colher de sopa até que fique lisa. 
Tempere com sal e pimenta. Em uma panela grande, coloque no azeite de oliva o 
alho-poró e o alho até dourar. Adicione o espinafre e o cogumelo, salteie por alguns 
minutos, acrescente a salsinha e corrija os temperos. Misture à ricota e reserve.

PREPARANDO O QUIBE 
Refogue a carne em um fio de azeite até dourar. Retire do fogo e adicione  
a cebola, as ervas, o trigo, os temperos e o restante do azeite. Unte uma 
assadeira retangular com um fio de azeite, espalhe metade da massa  
e aperte bem. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa.  
Salpique as castanhas e asse por 20 minutos em forno preaquecido a 200 °C.

»Segredo da Receita
RICOTA

A ricota Holandês pode  
ser usada no recheio 

Você pode fazer versões 
individuais: ao montar, 

faça pequenos discos 
de massa, coloque um 

pouco de recheio dentro 
e cubra com mais massa, 

fechando bem

 >

Quibe completo
 >  UM DOS TRUQUES desta receita é 

que ela não utiliza a carne crua, mas 

já refogada em azeite. Assim, tanto o 

trigo quanto as ervas e os temperos 

são incorporados à carne ainda quen-

te, o que diminui o tempo de forno. 

O recheio, feito com uma mistura de 

ricota, espinafre, champignon e alho-

-poró douradinho no azeite, garante 

os nutrientes que fazem desta receita 

uma refeição completa. Leve uma sa-

ladinha de folhas e pronto! O almoço 

está servido.

assado
recheado
Quibe



Se for esquentar o arroz no  
micro-ondas, coloque mais ½ xícara  
de água, assim, ele fica mais úmido
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Pequenos bocados de alegria  

Arroz com camarão e salpicão de kanikama
RENDE 4 PORÇÕES

Vibrante nas cores e nos sabores,  
o arroz com camarão fica ótimo  
acompanhado de um salpicão de kani 

PARA O SALPICÃO

Raspas e suco de 1 limão-siciliano 
1 xíc. (chá) de maçã verde cortada 
em cubos 
1 xíc. (chá) de salsão picadinho 
¼ de xíc. (chá) de uvas-passas
1 xíc. (chá) de maionese 
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
1 dente de alho ralado
1 xíc. (chá) de salsinha e cebolinha
1 col. (sopa) de mostarda dijon
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 cenoura ralada 
½ repolho roxo ralado 
1 pacote de kanikama desfiado 
2 col. (sopa) de gergelim torrado
½ xíc. (chá) de batata palha

PREPARANDO O SALPICÃO

Esprema o limão em cima da maçã verde e do salsão e adicione as uvas-
passas. Reserve. Em um bowl, misture a maionese, o azeite, o alho, as 
ervas frescas (salsinha e cebolinha), a mostarda, o sal e a pimenta. Misture 
e reserve. Em outro bowl, misture com delicadeza a cenoura, o repolho 
roxo, o kanikama, o salsão e a maçã. Misture com a maionese e salpique  
o gergelim torrado e a batata palha na hora de servir.

PREPARANDO O ARROZ

Em uma panela, coloque água para ferver, adicione o milho verde e a 
ervilha, deixe cozinhando por 5 minutos, escorra e reserve. Coloque os 
camarões em uma peneira com água corrente. Em uma panela, coloque 
o azeite e refogue o alho-poró, o pimentão e a cebola e deixe dourar. 
Adicione os camarões, deixe cozinhar por 2 minutos e flambe com  
o vinho branco. Tempere com sal, pimenta, açafrão e ervas frescas. 
Adicione o arroz e corrija os temperos se necessário.

PARA O ARROZ

½ lata de milho verde 
½ lata de ervilha 
200 g de camarão limpo 
¼ de xíc. (chá) de azeite
1 alho-poró picado
1 pimentão vermelho  
cortado em cubos
1 cebola roxa  
cortada em cubos 
½ xíc. (chá) de vinho branco
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 col. (chá) de açafrão-da-terra  
Salsinha e cebolinha  
a gosto
3 xíc. (chá) de arroz  
branco cozido

Caso não encontre 
o kanikama, esse 
salpicão também 

fica delicioso 
utilizando o 

salmão enlatado, 
em conserva  

de azeite 

 >

Inspiração marítima
 >  ARROZ DE CAMARÃO e salpicão 

de kanikama formam uma combi-

nação certeira. O arroz tem execução 

rápida e seu preparo lembra o do 

arroz frito chinês, utilizando o arroz 

já cozido para agilizar o processo. O 

salpicão traz notas de doçura e aci-

dez por conta das uvas-passas e da 

maçã que, misturadas à maionese e 

ao azeite, envolvem o kanikama com 

perfeição. Uma refeição de inspiração 

marítima que traz a lembrança da 

brisa do mar a cada garfada.

camarão
Arroz com

e salpicão  
de kanikama

»Segredo da Receita
CAMARÃO

O camarão Costa Sul é uma  
ótima opção para o arroz

Marmiteiro Utilplast



Arroz, almôndegas 
e ratatouille: um 
almoço mais que 

completo 

 >Almôndegas de carne 
com ratatouille

DICA:
GOSTINHO 
DEFUMADO
Peça que o 
açougueiro moa 
um pouquinho 
de bacon com 
a carne e você 
terá almôndegas 
irresistíveis e 
com gostinho 
defumado
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Bela combinação

Almôndegas de carne com ratatouille
RENDE 4 PORÇÕES

As almôndegas encontram  
no clássico ratatouille um  
acompanhamento perfeito

PARA AS ALMÔNDEGAS

500 g de carne moída
1 cebola branca picada
1 dente de alho picado
2 col. (sopa) de cebolinha
2 col. (sopa) de cheiro-verde
Sal e pimenta-do-reino a gosto
¼ de xíc. (chá) de azeite
2 ovos
¼ de xíc. (chá) de farinha de rosca
1 limão espremido
Óleo para untar
1 e ½ xíc. (chá) de caldo de carne
1 col. (sopa) de amido de milho

PARA O RATATOUILLE

1 kg de tomates maduros em rodelas
2 abobrinhas em rodelas
2 berinjelas em rodelas
2 cebolas em rodelas
1 maço de manjericão fresco
2 ramos de tomilho 
Sal marinho e pimenta-do-reino a gosto
2 col. (sopa) de azeite de oliva

PREPARANDO AS ALMÔNDEGAS

Coloque todos os ingredientes em um bowl, menos o óleo, o caldo de carne 
e o amido de milho, e misture. Modele em formato de pequenas bolas 
(cerca de 12). Em uma frigideira antiaderente, aqueça o óleo e coloque as 
almôndegas até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, coloque o caldo 
de carne e o amido de milho diluído em um pouco de água e mexa até engrossar. 
Ajuste os temperos e sirva com as almôndegas e com arroz branco.  

PREPARANDO O RATATOUILLE 
Em uma assadeira, coloque as rodelas dos vegetais intercaladas.  
Tempere com manjericão, tomilho, sal e pimenta. Regue com azeite  
e leve ao forno. Asse até os vegetais ficarem macios. 

»Segredo da Receita
ARROZ 

O arroz branco Tio João  
deixa a receita soltinha

Clássico bem  
acompanhado
 >  UM PRATO TRIVIAL, mas que 

sempre agrada, a almôndega apa-

rece aqui preparada como se deve: 

com alho, cebola e bastante cheiro-

-verde. Ela vem ainda valorizada 

pelo molho de carne e tem um 

acompanhamento que esbanja co-

res e beleza, o clássico ratatouille, 

com discos de legumes grelhados e 

aromatizados com manjericão e to-

milho. Para completar, arroz branco 

soltinho, que não pode faltar.



Em vez de fritar, você pode preparar 
o frango empanado no forno, em uma  
forma antiaderente. Na hora de levar, 

embrulhe-os em papel-manteiga; isso  
ajuda a conservar a crocância
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O frango ganha 
um toque especial 
com tempero de 

gengibre e laranja

 >

Trio maravilha  
Uma marmita balanceada que combina  
carne branca, grãos e vegetais com muito sabor

Tirinhas de frango empanadas, salada de grãos e vegetais grelhados
RENDE 2 PORÇÕES

PARA AS TIRINHAS DE FRANGO

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 col. (sopa) de gengibre picado
Suco de 1 laranja
3 dentes de alho picados
2 sobrecoxas de frango  
sem pele e sem osso
¼ de xíc. (chá) de amido de milho
2 ovos batidos
¼ de xíc. (chá) de leite
1 xíc. (chá) de farinha panko
¼ de xíc. (chá) de parmesão ralado
1 xíc. (chá) de óleo para fritura
 

PARA A SALADA DE GRÃOS

½ xíc. (chá) de quinoa cozida

PREPARANDO AS TIRINHAS DE FRANGO

Em um bowl, coloque o azeite, o sal, a pimenta, o gengibre, o suco de laranja  
e o alho e misture bem. Corte as sobrecoxas em tiras e deixe marinando na 
mistura por 20 minutos. Com uma peneira, drene as tiras de frango. Coloque 
as tiras de frango em um prato e salpique o amido de milho. Em outro bowl, 
bata os ovos com leite. Passe as tiras na mistura. Em uma travessa, coloque a 
farinha panko e o queijo parmesão, empane as tiras e frite no óleo bem quente. 
Quando estiverem douradas, retire e deixe secando em papel toalha. Reserve.

PREPARANDO A SALADA

Em um bowl, misture todos os ingredientes e reserve.
 
PREPARANDO OS VEGETAIS

Misture no azeite de oliva o tomilho, o alho picado e o sal. Pincele  
os vegetais com a mistura e grelhe na frigideira ou na chapa.

»Segredo da Receita
FARINHA PANKO

A farinha panko Kenko deixa  
as tirinhas de frango crocantes

½ xíc. (chá) de grão-de-bico cozido
½ xíc. (chá) de ervilha partida cozida
½ xíc. (chá) de tomates-cereja 
cortados ao meio
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
Sal e salsinha picada a gosto
½ cebola roxa picada
 

PARA OS VEGETAIS GRELHADOS

¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
2 ramos de tomilho
1 dente de alho picado
Sal a gosto
1 berinjela cortada em rodelas
1 abobrinha cortada em rodelas
1 pimentão vermelho em tiras

Temperos especiais
 >  EMBORA O CARRO-CHEFE deste 

conjunto seja o frango, com seu tem-

pero especial de gengibre e laranja e 

seu empanado crocante, os acom-

panhamentos também fazem bo-

nito. A salada de grãos leva quinoa, 

ervilha, tomate-cereja e grão-de-bi-

co, ingredientes ricos em nutrientes 

e em sabor, enquanto os legumes 

trazem fatias de berinjela, abobrinha 

e pimentão grelhados com um aro-

mático azeite preparado com alho e 

tomilho. Quem resiste?

de frango,
Tirinhas

salada de grãos  
e vegetais grelhados
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Mix de texturas  

Cogumelos picantes, arroz de forno e purê de abóbora
RENDE 4 PORÇÕES

Uma refeição que combina  
elementos tenros, crocantes  
e cremosos, tudo com muito sabor 

PARA OS COGUMELOS

200 g de cogumelos  
shiitake fatiados
200 g de champignon fatiado 
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva 
Sal marinho e pimenta-do-reino 
a gosto
1 colher (chá) de páprica defumada
½ xícara (chá) de tomilho
¼ de xíc. (chá) de vinho branco

PARA O ARROZ DE FORNO

1 e ½ xíc. (chá) de arroz branco
¼ de xíc. (chá) de azeite de oliva
2 col. (sopa) de manteiga sem sal
2 dentes de alho picados 
1 alho-poró picado
1 folha de louro 
1 cenoura ralada finamente 
1 pimentão vermelho em cubos 
1 xíc. (chá) de vagem  
picada em rodelas 

PREPARANDO OS COGUMELOS 

Em um bowl, coloque todos os ingredientes e deixe marinando por 15 minutos. 
Em uma panela antiaderente, salteie os cogumelos até dourar. Reserve.

PREPARANDO O ARROZ 

Coloque 3 xícaras de água para ferver. Lave o arroz em uma peneira e deixe 
drenando por alguns minutos. Em uma panela grande, refogue no azeite com 
a manteiga o alho, o alho-poró, o louro, a cenoura e o pimentão até dourar. 
Adicione o arroz, a vagem e o milho e tempere com sal, açafrão e pimenta. 
Despeje a água fervente e deixe cozinhar por 15 minutos com a tampa, ou 
até a água secar. Unte uma assadeira com um fio de azeite e coloque o arroz. 
Salpique a salsinha picada e o parmesão. Coloque no forno em temperatura 
baixa por cerca de 10 minutos, ou até gratinar o queijo.  
 
PREPARANDO O PURÊ

Em uma panela, coloque o azeite e o alho picado e deixe dourar. Adicione as 
abóboras para cozinhar com 500 ml de água. Tampe e deixe até a abóbora 
ficar macia. Quando estiver macia, retire a tampa, adicione o creme de leite 
fresco e deixe cozinhando por mais 15 minutos. Aos poucos, vá amassando 
o purê e deixando o líquido evaporar. Tempere com sal, pimenta e noz-
moscada. Finalize com manteiga, parmesão e salsinha.

1 milho verde 
Sal, açafrão-da-terra em pó  
e pimenta-do-reino a gosto
Azeite para untar
2 col. (sopa) de salsinha picada
½ xíc. (chá) de queijo parmesão

PARA O PURÊ DE ABÓBORAS

2 col. (sopa) de azeite de oliva 
2 dentes de alho picados 
200 g de abóbora seca  
sem casca em cubos
200 g de abóbora jerimum  
sem casca em cubos
250 ml de creme de leite fresco
Sal marinho, pimenta-do-reino  
e noz-moscada a gosto
1 col. (sopa) de manteiga
¼ de xíc. (chá) de  
parmesão ralado fino
¼ de xíc. (chá) de salsinha picada

Cogumelos, 
abóbora e arroz 

com queijo: 
cardápio sem 

carne que foge  
do trivial  

 >

Proteína vegetal
 >  COGUMELOS SÃO ÓTIMAS fontes 

de proteínas e, portanto, uma boa al-

ternativa para as refeições sem carne. 

Além da textura macia e do seu aro-

ma exótico, os cogumelos têm nuan-

ces de sabor muito próprias. Por isso, 

misturar dois ou três tipos resulta em 

pratos bonitos e com muito sabor. O 

purê de abóbora traz fibras e vitami-

nas, e o arroz de forno é uma opção 

para variar o arroz branco de todo dia.

picantes,
Cogumelos

arroz de forno  
e purê de abóbora »Segredo da Receita

VINHO BRANCO

O vinho branco Santa Ana Tradición pode 
ser usado para marinar os cogumelos 

Marmiteiro Doural, guardanapo de papel Rica Festa



É possível substituir o papel-manteiga 
por papel-alumínio sem prejudicar a 

receita, desde que ela não seja finalizada 
no micro-ondas; nesse caso, deixe 

alguns minutos a mais no forno
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O peixe é levado 
semipronto  

no papillote para 
ser finalizado  

no micro-ondas  
e não perder  

em sabor

 >

Sofisticação e leveza 

Praticidade e sabor
 >  ESTA RECEITA traz a união clássica 

de dois ingredientes, o peixe e a ba-

tata, em uma abordagem saudável 

e refinada. Sem falar que o papillo-

te é uma das maneiras mais práti-

cas de preparar peixe no forno. Ele 

não deixa cheiro na cozinha e ainda 

mantém a carne suculenta. Some-se 

a isso a facilidade no transporte do 

pescado e dos legumes no “enve-

lope” de papel, que é colocado em 

um pote e finalizado na hora do con-

sumo. O purê, com creme de leite e 

noz-moscada, arremata a receita 

com um perfume irresistível.

Papillote de peixe e vegetais com purê de batatas
RENDE 2 PORÇÕES

De rápido preparo, o papillote  
de peixe oferece uma refeição  
delicada e apetitosa

PARA O PAPILLOTE

¼ de xíc. (chá) de azeite
2 dentes de alho picados
Salsinha, tomilho  
e manjericão picados a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto
2 col. (sopa) de mostarda dijon
Suco de 1 limão-siciliano  
e mais 2 fatias para decorar
2 filés de pescada
1 alho-poró cortado em fatias
1 cenoura cortada
1 pimentão vermelho em tiras

PREPARANDO O PAPILLOTE

Em um bowl, misture o azeite, o alho picado, as ervas frescas, o sal, a 
pimenta, a mostarda e o suco de limão-siciliano. Coloque os filés neste 
tempero e reserve por alguns minutos. Em outro bowl, coloque o alho-poró, 
a cenoura e o pimentão e tempere com sal e pimenta. Reserve. Faça duas 
dobraduras firmes em um papel-manteiga, como um envelope. Espalhe 
os vegetais temperados no centro, o filé de peixe, um pouco da marinada 
e uma fatia de limão para cada filé. Feche com cuidado, apertando bem as 
beiradas. Asse em forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos, retire e deixe 
esfriar, mas sem abrir o papel. Esquente no micro-ondas por 2 minutos 
apenas quando for comer. Abra o papillote e sirva em seguida.
 
PREPARANDO O PURÊ

Em uma panela, coloque a batata em cubos com 3 xícaras de água filtrada 
e deixe cozinhar por 15 minutos, ou até que a batata fique macia. Escorra. 
Adicione o creme de leite fresco e tempere com sal, pimenta e noz-
moscada. Deixe cozinhar por mais 10 minutos. Retire do fogo e coloque  
na batedeira ou bata com um fouet até ficar cremoso. Adicione a manteiga 
e o parmesão e bata por mais 2 minutos. Salpique com o cheiro-verde.

PARA O PURÊ

4 batatas sem casca  
cortadas em cubos
1 xíc. (chá) de creme  
de leite fresco
Sal, pimenta-do-reino  
e noz-moscada a gosto
2 col. (sopa) de  
manteiga sem sal
¼ de xíc. (chá) de queijo 
parmesão ralado
1 xíc. (chá) de cheiro-verde

de peixe
Papillote
e vegetais com  
purê de batatas

DICA:
VERSÃO 
VEGETARIANA
Que tal inovar 
com uma versão 
sem carne? Basta 
utilizar a banana-
da-terra no lugar 
do peixe. Também 
é possível fazer a 
receita trocando o 
peixe por palmito 
pupunha ou 
cogumelo eryngui, 
o resultado será 
maravilhoso

»Segredo da Receita
AZEITE DE OLIVA

O azeite de oliva Ionis Kalamata 
extravirgem é ideal para o peixe 

Pote (com maionese) Spicy, relógio Tok & Stok



Arremate a receita com pimenta  
rosa, que confere sabor e aroma 
especiais sem causar ardência
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Avocado superstar   

Arroz de frango com coentro e molho de avocado 
RENDE 2 PORÇÕES

O arroz de frango ganha mais  
aroma e frescor graças ao tempero  
cítrico e ao molho de avocado  

PARA O ARROZ

1 col. (chá) de manteiga
2 peitos de frango sem  
pele e sem osso
1 xíc. (chá) de arroz branco
1 col. (chá) de alho amassado
2 xíc. (chá) de caldo de galinha
Suco de 2 limões
½ xíc. (chá) de coentro picado
Sal e pimenta rosa a gosto
 

PREPARANDO O ARROZ  

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio e coloque 
os peitos de frango. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, 
até dourar levemente. Transfira os pedaços de frango para um prato, 
corte em pedaços e reserve. Coloque o arroz e o alho na panela e 
deixe dourar. Adicione o caldo de galinha, o suco de limão e o coentro. 
Coloque os pedaços de frango em cima do arroz, o sal e a pimenta, 
abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 25 minutos, ou até o arroz 
ter absorvido todo o caldo.
 
PREPARANDO O MOLHO

Pique o abacate em lâminas ou em pedaços pequenos. Tempere com suco 
de limão, coentro, sal e adicione os tomates picados. Sirva com o arroz.

PARA O MOLHO

1 avocado sem casca  
e sem semente
Suco de 1 limão
1 punhado de coentro
1 pitada de sal
1 xíc. (chá) de tomates picados

»Segredo da Receita
MANTEIGA

A manteiga Conaprole sem sal  
é perfeita para esta receita

O avocado 
maduro deve ter 

a casca verde 
escura e soltar 
o umbigo, na 

base do cabinho, 
com facilidade. 
Se estiver verde 

claro, está verde; 
marrom, passado

 >

Ingrediente da moda 
 >  ARROZ DE FRANGO é uma típica 

refeição de um prato só que sempre 

agrada e satisfaz. Esta versão, além de 

saudável, vem com o sabor reforçado 

pelo uso do caldo de galinha e do co-

entro, que empresta aroma e frescor 

ao prato. O molho de avocado, ingre-

diente do momento por suas proprie-

dades nutritivas, funciona como um 

acompanhamento, já que a composi-

ção remete a uma saladinha.

de frango
Arroz

com coentro 
e molho  

de avocado
Xícara e vaso Tok & Stok



Pão vegano com  
geleia de framboesa  
 - por chef Katia Cardoso
RENDE 8 PORÇÕES

PARA A GELEIA 

300 g de framboesa 
2 col. (sopa) de licor de cassis
Suco de 2 limões-sicilianos
100 ml de água
4 col. (sopa) de açúcar

PARA A MASSA 
1 envelope (10 g) de fermento 
biológico seco instantâneo
1 col. (sopa) de açúcar de coco
1 e ¾ de xíc. (chá) de farinha de 
trigo integral + um pouco para 
polvilhar
1 xíc. (chá) de água 
1 pitada de sal
¼ de xíc. (chá) de óleo + um 
pouco para untar 
1 e ½ xíc. (chá) de geleia

PREPARANDO A GELEIA

Misture todos os ingredientes na 
panela e deixe cozinhar até que 
a fruta fique macia, e a calda, 
encorpada. Reserve e espere  
esfriar para usar no recheio do pão. 

PREPARANDO A MASSA 

Preaqueça o forno a 180 °C. Em uma 
tigela, misture bem o fermento com 
o açúcar. Adicione os ingredientes 
restantes (exceto a geleia) e mexa 
até obter uma massa homogênea. 
Coloque parte da massa em uma 
assadeira grande (ou em várias 
pequenas), recheie com a geleia e 
cubra com o restante da massa. Leve 
ao forno até cozinhar (cerca de 20 
minutos, ou até a massa ficar dourada).
 

vegano
Pão
com geleia 

de framboesa

Os pães veganos 
recheados com 
framboesa vão 
matar aquela 

vontade de um 
docinho no meio 

da tarde com 
muito sabor

 >

Porta-lápis Tok & Stok, marmiteiro Utilplast, guardanapo de papel Rica Festa
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Vegano multicultural  
Fritada de tofu com salada  
de lentilhas traz fusão de  
ingredientes, sabores e culturas

de tofu 
F ritada

com salada  
de lentilhas 

Fritada de tofu com salada de lentilhas  - por chef Katia Cardoso 
RENDE 2 PORÇÕES

PARA A FRITADA

Azeite para untar 
1 cebola roxa pequena ralada 
100 g de tofu marinado* 
1 col. (sopa) de amido de milho
1 col. (sopa) de farinha  
de trigo integral 
½ col. (sopa) de alho 
e cebola desidratados 
¼ de xíc. (chá) de tomate-cereja 
cortado em rodelas 

*PARA O TOFU MARINADO

1 xíc. (chá) de vinho branco
1 dente de alho ralado
1 pedaço de gengibre fresco 
ralado (cerca de 5 cm)
Pimenta-do-reino branca moída 
e noz-moscada ralada a gosto

PREPARANDO O TOFU MARINADO

Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes, exceto o tofu. Coloque o tofu na 
marinada, cubra a tigela com uma tampa ou plástico-filme e deixe por no mínimo  
2 horas, virando na metade do tempo. Seque com papel toalha antes de usar. 

PREPARANDO A FRITADA 

Aqueça o azeite em uma frigideira grande e doure a cebola. Retire do fogo 
e reserve. Em uma tigela, amasse grosseiramente o tofu e acrescente a 
cebola refogada. Misture bem e adicione o amido, a farinha e os temperos 
desidratados. Coloque o tomate-cereja e misture delicadamente. Em pequenas 
formas, ou em uma frigideira antiaderente untada com um pouco de azeite, 
espalhe a mistura formando uma camada uniforme e leve ao forno até dourar. 

PREPARANDO A SALADA 
Aqueça o azeite em uma panela e doure o alho-poró e o alho. Acrescente a lentilha. 
Tempere com sal, pimenta e suco de limão. Mexa e cozinhe em fogo baixo por 5 
minutos. Coloque a azeitona e a cenoura, cozinhe por mais 2 minutos e sirva. 

½ col. (sopa) de azeite 
1 col. (sopa) de suco de limão
250 g de tofu firme  
lavado e escorrido

PARA A SALADA DE LENTILHAS 

1 col. (sopa) de azeite 
1 talo de alho-poró  
cortado em rodelas 
1 dente de alho cortado
1 xíc. (chá) de lentilha  
cozida al dente 
Sal e pimenta-do-reino  
moída a gosto
½ col. (chá) de suco 
de limão-siciliano coado
½ xíc. (chá) de  
azeitonas pretas
1 xíc. (chá) de cenoura ralada

»Segredo da Receita
TOFU

O tofu natural Samurai é um 
ótimo ingrediente para a fritada

Mix de sabores
 >  ESTA RECEITA junta em uma re-

feição várias qualidades da saborosa 

cozinha vegana. O diferencial deste 

prato é o tofu marinado, prepara-

do com um molho de vinho branco, 

azeite e limão e enriquecido com 

alho, gengibre, pimenta branca e  

noz-moscada ralados, uma verdadei-

ra explosão de aromas e sabores. A 

lentilha acompanha a refeição trazen-

do o gostinho do alho-poró refogado 

e da azeitona, além da leve acidez do 

suco do limão-siciliano. Além de de-

liciosa, é muito prática: pode ser con-

sumida tanto quente quanto fria.

A fritada é 
servida com uma 
saborosa salada 

de lentilhas: 
almoço vegano  

e completo!

 >

DICA:
FRITADA  
EM FORMINHAS
Para garantir a 
integridade da 
fritada, em vez de 
usar a tradicional 
frigideira, você 
pode montar a 
massa de tofu 
em forminhas 
de muffin ou 
mini quiches e 
desenformar na 
hora de servir 

Marmiteiro Spicy



Além do arroz 7 grãos, uma massa ao 
alho e óleo também pode acompanhar  
o frango e o molho pesto muito bem

61GASTRONOMIA Set | Out 2017

O molho pesto e 
o arroz com grãos 
tiram a tradicional 
refeição do lugar-

comum

 >

Trivial revisitado 
O básico arroz com frango ganha 
um sabor especial com a adição  
de grãos e molho pesto à receita 

»Segredo da Receita
ARROZ INTEGRAL

O arroz integral Ráris 7 Cereais é um 
ótimo acompanhamento para o frango

Cheio de charme
 >  ARROZ E FILÉ DE FRANGO. Pode 

até parecer meio sem graça, mas, 

quando falamos de um arroz 7 grãos, 

que além de nutrientes tem um sa-

bor mais que especial, e de um frango 

temperado com gergelim e que tem 

a adição luxuosa de um pesto aro-

mático, o trivial dá lugar ao surpreen-

dente –sem abrir mão da praticidade, 

claro. O melhor é que tanto frango 

quanto arroz podem ser armazena-

dos no mesmo recipiente, e podem 

ser esquentados juntos. O pesto de 

manjericão pode ser levado em um 

recipiente à parte e adicionado na re-

feição já quente. Assim, ele não perde 

seu aroma e sabor.

Filé de frango com molho pesto e arroz 7 grãos 
RENDE 2 PORÇÕES

PARA O FILÉ

1 peito de frango desossado
Sal a gosto
1 col. (sopa) de gergelim
Pimenta-do-reino a gosto
1 col. (chá) de azeite
 

PARA O MOLHO PESTO

½ xíc. (chá) de azeite extravirgem
2 dentes de alho
¼ de xíc. (chá) de nozes
½ xíc. (chá) de parmesão ralado
1 xíc. (chá) de folhas  
de manjericão fresco
 

PREPARANDO O FRANGO

Coloque os filés em uma travessa, acrescente o sal, o gergelim e a pimenta-do-
reino e mexa para espalhar bem o tempero. Unte uma frigideira antiaderente 
com o azeite e grelhes os filés dos dois lados.
 
PREPARANDO O MOLHO

No liquidificador ou processador, coloque o azeite, o alho, as nozes e o 
parmesão até triturar. Por último, acrescente as folhas de manjericão e termine 
de bater até triturar bem. Reserve. 
 
PREPARANDO O ARROZ

Em uma panela, coloque a água para aquecer. Em outra panela, coloque  
o azeite, o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente o arroz, mexa  
e acrescente a água previamente aquecida, o louro e o sal. Deixe cozinhar  
em fogo médio até que toda água seque da panela e o arroz esteja macio.

PARA O ARROZ 7 GRÃOS

3 xíc. (chá) de água
1 col. (sopa) de azeite
1 dente de alho picado
½ cebola picada
1 xíc. (chá) de arroz 7 grãos
1 folha de louro
Sal marinho a gosto

F ilé
de frango

com molho pesto  
e arroz 7 grãos

DICA:
FRANGO 
INTEIRO OU 
DESFIADO
Se você tem medo 
de deixar o frango 
ressecado, cozinhe 
o peito em água 
com temperos 
e desfie-o em 
pedaços grandes, 
misturando-o 
ao arroz. Com a 
adição do pesto, 
você terá um prato 
super saboroso 
e molhadinho

Mini cadeira Phanton Tok & Stok, marmiteiro cerâmica Muriqui, 
pote com canudo para suco Rica Festa






