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Mensagem do Presidente da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas e Coordenador da USCAL

Caros professores e caros alunos,
Alguns meses depois de tomar posse como Presidente da Junta
de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas,
não posso deixar de manifestar a minha satisfação com a
dinâmica USCAL, um projeto tão importante para esta
comunidade.
Sabemos que a interação social é um fator basilar para a vida
das pessoas e para a qualidade do envelhecimento, tendo em
conta que os humanos são seres gregários por natureza. Todos
precisamos de nos relacionarmos, de nos sentirmos coesos e
com o sentimento de pertença a um grupo e a um lugar.
A população de Carnaxide e Queijas é oriunda de vários pontos
do país e até do estrangeiro, o que lhe confere uma grande
diversidade social e cultural. Quando estão no ativo, as pessoas
saem de manhã de casa e regressam à noite, pelo que dispõem
de muito pouco tempo para interagirem e desenvolverem
relações sociais com os vizinhos ou com outras pessoas da sua
comunidade. Esta desagregação social torna-se ainda mais
evidente quando as pessoas se aposentam ou quando os filhos
crescem e vão viver para outros sítios e, de repente, percebem
que nada, ou muito pouco, as liga à comunidade onde residem.
A consequência é, muitas vezes, a solidão, o isolamento, a
tristeza e, em muitos casos, a doença.
Ora, a USCAL representa hoje uma verdadeira resposta social
de combate à solidão, ao isolamento e uma via de promoção do
bem-estar e da qualidade de vida da população sénior de
Carnaxide e Queijas. Operando em áreas tão importantes como a
aprendizagem de áreas específicas do saber ou de cultura geral,
a prevenção da saúde, e o lazer, a Universidade Sénior contribui,
efetivamente, para desenvolver nos seniores e nas suas famílias
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um verdadeiro sentimento de pertença e de integração na
comunidade.
Certamente, os alunos que frequentam a USCAL sentirão uma
melhoria das suas competências relacionais. É pelo menos essa a
perceção que se tem, observando, nos convívios da USCAL, o
estreitamento de relações dos alunos com os seus colegas e com
os professores e o clima de saudável afetividade e de
companheirismo.
São também evidentes os benefícios da USCAL na saúde e na
qualidade de vida dos seniores, nomeadamente ao nível físico,
psicológico, emocional e relacional, uma vez que a frequência
das aulas e o aumento dos saberes em áreas muito diversificadas
contribui para a promoção da sua valorização pessoal e para o
desenvolvimento de uma noção de utilidade que, entretanto,
muitos pareciam ter perdido.
Este livro, que materializa as experiências vividas no âmbito da
disciplina de “Culinária”, representa o verdadeiro pulsar da
USCAL e a sua enorme capacidade de concretização em
benefício dos alunos. Está de parabéns a professora Ana
Martins, a Comissão Executiva da USCAL, bem como os
professores e alunos que nele participaram. Esta é uma obra
vossa, da qual todos nos orgulhamos muito.
Uma palavra de apreço e de agradecimento à Comissão
Executiva, pela sua dedicação e apoio permanentes a este
projeto grandioso que é a USCAL, bem como a todos os
professores que lhe emprestam os seus saberes, sem quaisquer
contrapartidas de ordem material.
Temos um novo edifício que começa a ganhar forma, mas
queremos crescer mais. Assim, espero que a abertura de um
Pólo em Queijas se venha a concretizar. A USCAL já é grande,
mas queremos que ela seja ainda maior e se torne uma realidade
à medida dos vossos e dos nossos sonhos. Para tanto, podem
contar sempre com o meu apoio.
Um bem-haja a todos.
Inigo Pereira
Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas e Coordenador da USCAL
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Reflexão da Comissão Executiva da USCAL
Por quê fazer um livro de culinária quando, atualmente, se
podem retirar quase todas as receitas da internet?
A resposta é simples: este não é um qualquer livro de
culinária.
A alimentação é um facto social, pois contém em si um conjunto
infinito de significados intimamente relacionados com a vida
humana, pessoal e social. A comida é um elemento construído
socialmente, uma vez que é precisamente dentro da sociedade
que adquire valor. O homem nasce predisposto a ingerir de tudo,
mas é o contexto cultural em que está inserido que o conduz a
fazer escolhas. E por isso se diz que comer é uma necessidade
fisiológica, mas aquilo que se escolhe comer é uma arte e uma
expressão de cultura.
Muitas receitas deste livro são autênticas referências culturais
que refletem a diversidade e a riqueza da sociedade portuguesa,
no que à gastronomia diz respeito.
Mas este é também um livro sobre pessoas, já que muitas
receitas contam histórias de vidas, de famílias, de aldeias, de
cidades ou de um qualquer lugar perdido algures neste recanto à
beira-mar plantado.
Cada receita é toda ela temperada de vivências, de sonhos, de
capacidade de superação, de criatividade e de imaginação. Cada
prato parece ter um sabor a sentimentos contraditórios e a
emoções feitas de um misto de prazer, de angústia, de
sofrimento, de alegria, de tristeza, de saudade, de partilha, de
solidão, de amor, de ternura e, quiçá, algumas vezes, de raiva e
até desamor.
Cada prato tem também um sabor agridoce a revolta por um
Portugal pobre, triste e amordaçado, apimentado pela sensação
de abandono, de isolamento, de raiva incontida ou muitas vezes
gritada do alto do monte de uma qualquer aldeia esquecida no
interior, ou então triturada pela larva de um vulcão nascido e
extinto no meio do mar. Mas também tem o sabor a um país que
nunca deixou de sonhar, ainda que, muitas vezes, os sonhos se
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esboroassem nas vagas do mar, por onde sempre se partia e
quase nunca se tinha a certeza de voltar.
É por isso que cada receita tem um sabor a poesia. Cremos,
aliás, que dificilmente um poeta conseguiria colocar tantos
condimentos num só poema.
Por isso, vamos ler este livro como quem saboreia um poema
pois, como diz a grande poetisa Natália Correia:
“… ó subalimentados do sonho, a poesia é para comer”.
Ou então, como afirma Agostinho da Silva:
“A quem faz pão ou poema só se muda o jeito à mão e não o
tema”.
Um grande bem-haja à profª Ana Martins pela sua dedicação e
disponibilidade para fazer a recolha de muitas receitas especiais
e por ter confecionado grande parte delas para possibilitar as
fotos originais, sem uso de qualquer artifício.
Um grande obrigado a todos os professores e alunos que
entenderam participar com receitas de família, da sua terra ou
mesmo inventadas quando a inspiração invade a vontade de
fazer algo diferente e delicioso para um momento muito
especial.
Por último, um muito obrigado ao Coordenador da USCAL, Dr.
Inigo Pereira, porque, sem a sua aceitação e apoio, este livro não
seria possível.
A Comissão Executiva da USCAL
- Clara Vitória
- Conceição Marques
- Maria Pereira
- Rosário Pinto
- Vitor Antunes
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O grande desafio da profª Ana Martins
Porque a comida envolve emoções, há receitas que devemos
preservar: as nossas receitas, as receitas que nos marcaram, os
odores e sabores da nossa infância: - “a comida da mãe”
“comida caseira” “ou receitas de família”, foi este o desafio
lançado para a elaboração desta coletânea de receitas com
memória e com sentimentos.
Estas receitas evocam infância, aconchego, segurança, ausência
de sofisticação, remetem para o ambiente familiar, para o toque
caseiro em oposição ao toque profissional.
Saborear receitas, que são referências culturais duma sociedade
ou duma civilização, é como imergir na história, na identidade e
na cultura de um povo.
Hoje em dia a culinária ocupa um lugar importante na nossa
sociedade, resultante da presença constante de programas
televisivos e inúmeras revistas e livros que visam dar a conhecer
técnicas e estilos cada vez mais refinados e especiais.
Os hábitos alimentares, bem como os alimentos e técnicas
utilizadas, podem mudar e alterar-se ao longo tempo; no entanto,
permanece sempre um vínculo duradouro e contínuo com as
práticas "originais", aquelas que estão associadas à tradição e à
memória.

Ana Martins (profª de Culinária na USCAL)
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ENTRADAS

Pintura de “Clara Peeters” – Museu do Prado - Madrid

As entradas ou tira-gosto são iguarias que se servem no início
das refeições e, na maioria dos casos, em substituição das sopas
ou caldos.
As entradas podem ser simples ou variadas, quentes ou frias e
ainda sóbrias ou ricas.
Normalmente servem-se acompanhadas de uma bebida.
A sua função é abrir o apetite e manter os comensais entretidos
enquanto esperam pelo prato principal. Podem servir também
para impressionar o cliente.
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Amêijoas à Bulhão Pato
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 kg de amêijoas
. 4 dentes de alho
. 1 limão em sumo
. coentros q.b.
. azeite q.b.
. sal e pimenta q.b.
Coloque uma frigideira ao lume com o azeite, o alho muito
picadinho e as amêijoas muito bem lavadas.
Tape o tacho e deixe abrir todas as amêijoas.
Retifique de sal (caso seja necessário), sumo de limão e salpique
com bastantes coentros.
Sirva imediatamente.
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Amêijoas com Tomate e Caril
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 kg de amêijoas
. 3 dentes de alho
. 1 cebola
. 1 pimento verde
. 600 gr de tomate
. coentros q.b.
. azeite e sal q.b.
. caril, pimenta e colorau q.b.
. 1dl de vinho branco
Coloque um tacho ao lume com o azeite, os alhos picados, a
cebola às rodelas finas, o pimento às tiras fininhas, o sal, a
pimenta, o colorau e o caril.
Deixe refogar um pouco.
Acrescente o tomate cortado aos pedaços, sem peles e sem
sementes e o vinho branco.
Lave as amêijoas muito bem e junte-as ao refogado.
Mexa e tape, deixando cozinhar em lume vivo até as amêijoas
abrirem e absorverem o sabor do molho.
Sirva de imediato com pão torrado ou frito.
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Azeitonas Recheadas com Carne
e Tomates Recheados com Atum
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
Azeitonas recheadas:
. 10 azeitonas grandes escaroçadas
. 200 gr de carne picada
. 1 cebola
. 2 dentes de alho
. molho de tomate q.b.
. 3 colheres (sopa) de vinho branco
. 1 colher (sopa) de maisena
. azeite, sal e pimenta q.b.
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Para panar e fritar:
. Farinha, ovo, pão ralado e óleo q.b.
Numa frigideira coloque um fio de azeite, a cebola, os alhos, sal
e pimenta, deixe cozinhar um pouco. Acrescente a carne picada
e deixe cozinhar até mudar de cor. Adicione o vinho branco e
deixe cozinhar mais um pouco. Acrescente a maisena diluída
num pouquito de água e deixe engrossar. Encha bem as
azeitonas com este preparado, passe por farinha, ovo e pão
ralado e frite em óleo quente.
Tomates recheados:
. 10 tomates cherry
. 1 lata de atum
. 2 colheres (sopa) de maionese
. ½ abacate
. orégãos q.b.
. ½ limão em sumo
. sal e pimenta q.b.
Lave, enxugue, retire a tampa aos tomates, deixando o
pedúnculo. Com uma colher de chá, escave o interior dos
tomates e reserve.
Num recipiente coloque uma lata de atum escorrida, a metade da
polpa do abacate, os orégãos, a maionese, pimenta e sumo de
limão. Envolva muito bem, recheie os tomatinhos e coloque a
tampa.
Num prato de servir, coloque os tomates intercalados com as
azeitonas recheadas, decore o prato com tiras de cenoura e
azeitonas pretas
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Batatas Recheadas
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 6 batatas de tamanho médio
. 300 gr. de carne picada
. 1 cebola
. 2 dentes de alho
. orégãos q.b.
. 6 fatias de queijo
. azeite, sal e pimenta q.b.
. brócolos cozidos para acompanhar
Coloque um recipiente ao lume com água e sal e as batatas
inteiras sem descascar. Deixe cozer. Pele e escave o interior de
cada batata com uma colher. Reserve as batatas escavadas e o
miolo.
Numa frigideira deite um fio de azeite, a cebola, os alhos, sal,
pimenta e deixe cozinhar até a cebola ficar transparente,
adicione a carne picada e deixe cozinhar, adicione parte do
miolo das batatas e recheie as batatas, coloque uma fatia de
queijo por cima e leve ao forno a gratinar.
Num prato de servir, disponha as batatas intercaladas com
brócolos cozidos ou outro vegetal.
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Camarão ao Alhinho
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 500 gr de camarão
. 1 cálice de brandy
. 4 dentes de alho
. azeite q.b.
. sal, pimenta e piri-piri q.b.
. coentros q.b.

Coloque uma frigideira ao lume com azeite e alho picadinho e
adicione os camarões descascados. Regue com o brandy.
Tempere com sal, pimenta e piri-piri.
Adicione os coentros picados.
Sirva os camarões acompanhados com pão torrado barrado com
manteiga de ervas.
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Casadinhos
(Profª Ana Martins)
Esta iguaria, que no Alentejo se serve como entrada, ou em lanches, é um
prato pouco conhecido na nossa gastronomia. Posso mesmo afirmar que
nunca o vi servido em qualquer restaurante, nem inscrito em qualquer
ementa. A receita era da minha tia Ana Rosa. Ela fazia-a muitas vezes para
mim, por saber que era muito do meu agrado.

Ingredientes:
. 3 batatas
. 12 rodelas de chouriço
. 1 ovo
. azeite e sal q.b.
Cortam-se as batatas às rodelas com a grossura de mais ou
menos 5 ml e cozem-se ou fritam-se.
Cortam-se as rodelas de chouriço não muito grossas.
Escorrem-se as batatas. Coloca-se uma rodela de chouriço entre
duas rodelas de batatas e passa-se este casadinho por ovo batido
com sal. Escorre-se o ovo e frita-se em óleo quente.
Serve-se com uma salada.
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Cestos de Filo com Grelos, Alheira
e Ovos de Codorniz
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 rolo de massa filo
. manteiga q.b.
. ½ molho de grelos de nabo
. 3 dentes de alho
. azeite q.b.
. sal e pimenta q.b.
. 2 alheiras
.12 ovos de codorniz
A receita é para 12 cestos, porque o rolo de massa filo tem 12
folhas e depois do rolo aberto as folhas secam e já não se podem
usar.
Se desejar fazer menos, é só ajustar as quantidades.
Separe uma folha filo, pincele levemente com manteiga metade
da folha, dobre ao meio, pincele novamente metade e dobre em
quatro. Coloque o quadrado dentro de uma forma de queques ou
outra qualquer que possa ir ao forno. Proceda de igual modo
com as restantes folhas. Leve ao forno aquecido a 200ºC por
cerca de 6m a 7m. Retire e deixe arrefecer.
Numa frigideira, deite um fio de azeite e os alhos picados e
adicione os grelos. Deixe estufar em lume brando, num
recipiente tapado. Tempere de sal e pimenta. Reserve.
Tire a pele às alheiras e coloque-as num recipiente em lume
brando, com um fio de azeite, mexendo sempre.
Deixe cozinhar, sem esturrar, e reserve.
Numa frigideira, com um fio de azeite, coloque os ovos abertos
para estrelar e salpique-os com sal. Reserve.
Coloque os cestos de massa filo numa travessa, recheie primeiro
com os grelos salteados, a seguir a alheira e, por cima, o ovo
estrelado. Decore a travessa com salada à escolha.
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Cocktail de Camarão
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 abacaxi
. 800 gr de camarão
. 3 colheres (sopa) de iogurte
. 2 colheres (sopa) de maionese
. 2 colheres (sopa) de leite de coco
. 1 colher (sopa) de ketchup
. sal e pimenta q.b.
Retire a rama ao abacaxi, corte-o ao meio, e com uma colher
retire toda a polpa sem ferir a casca. Corte a polpa aos pedaços.
Coza, descasque e corte aos pedaços os camarões, mas antes
reserve alguns para enfeitar.
Num recipiente, misture os pedaços de abacaxi com as gambas,
a maionese, o iogurte, o leite de coco, o ketchup, sal e pimenta.
Misture tudo muito bem e encha as cascas do abacaxi. Decore
com os camarões inteiros. Sirva frio.
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Coelho à S. Cristóvão
(Profª Ana Martins)
S. Cristóvão é o nome da aldeia alentejana, no Concelho de Montemor-oNovo, onde há muitos, muitos anos, existia uma pensão que servia um coelho
simplesmente maravilhoso.
Lembro-me de, quando era ainda criança, ir com os meus pais e uns amigos
comer esta especialidade que me ficou na memória. Nunca mais vi nas
ementas dos restaurantes referência a esta iguaria, mas, no caderno de
receitas da minha mãe, estava religiosamente guardada esta receita do coelho
de “D. Alexandrina”, intitulada “Coelho à S. Cristóvão”.

Ingredientes:
. coelho bravo ou manso
. toucinho fresco
. sal grosso q.b.
. vinagre de vinho
. alhos
. coentros frescos q.b.
. azeite virgem extra q.b.
Num almofariz, faz-se uma massa com os alhos, sal e vinagre e
barra-se o coelho, por dentro e por fora, deixando-se temperado
por 24 h.
Cortam-se fatias finas de toucinho fresco para forrar todo o
coelho e colocam-se algumas fatias no interior.
Vai a grelhar, em carvão, por cerca de 1h. Depois de grelhado,
corta-se aos bocados, tempera-se com alhos e coentros picados,
azeite virgem e vinagre.
Come-se como refeição, acompanhado de batata cozida.
Outra forma de confeção criada por mim para servir de petisco ou
entrada: Temperar os pedaços do lombo dum coelho com uma massa
de alho, sal, vinagre e toucinho, feita no almofariz ou na picadora. No
dia seguinte, grelhar no grelhador. Depois de frio, desfiar e temperar
com alho, coentros, azeite e vinagre.
Servir com tostas ou pão torrado.
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Cogumelos Recheados
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 6 cogumelos Portobello
. 1 chávena (chá) cheia de espinafres cozidos
. ½ chávena (chá) de queijo feta
. 1 cebola
. 3 dentes de alho
. 6 fatias queijo fundido
. coentros q.b.
. azeite, sal e pimenta q.b.
Lave e limpe bem os cogumelos, tire-lhes o pedúnculo e escave
o interior para um recipiente. Reserve os cogumelos inteiros
virados de cabeça para baixo, para escorrerem, e corte aos
pedaços os interiores retirados. Reserve.
Numa frigideira, coloque um fio de azeite, a cebola e os alhos
picados e deixe cozinhar até a cebola ficar transparente.
Adicione os pedaços de cogumelos reservados, os espinafres
cozidos, sal, pimenta e deixe cozinhar durante 5 minutos.
Recheie os cogumelos, coloque uma fatia de queijo por cima e
salpique com coentros. Leve ao forno durante 15 minutos.
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Guacamole
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 2 abacates grandes e maduros
. 3 colheres (sopa) de suco de limão
. 1 dente de alho picado
. 1 cebola pequena sem casca bem picada
. 1 tomate grande sem sementes picado
. 2 colheres (sopa) de coentros picados
. 1 pitada de açúcar
. sal, pimenta e piripiri a gosto
Abra os abacates ao meio, remova os caroços e retire a polpa
com uma colher.
Numa taça, junte o abacate e o sumo de limão e, com um garfo,
desfaça muito bem até obter uma pasta.
Acrescente o alho bem picado, a cebola, o tomate, a pimenta, os
coentros e o açúcar.
Mexa bem e tempere a gosto com sal e pimenta. Adicione um
pouco mais de sumo de limão, se necessário. Cubra com papel
filme e deixe no frigorífico até à hora de servir.
Sirva com nachos.
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Húmus
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 chávena de grão cozido
. 2 colher (sopa) de sumo de limão
. 2 colheres (sopa) de sementes sésamo
. 2 dentes de alho
. azeite, sal e pimenta q.b.
. sementes de sésamo q.b.
. 1 cebola picada
Coloque um recipiente ao lume com um fio de azeite, a cebola,
o alho e o sal e deixe cozinhar.
Ponha no liquidificador o grão cozido com um pouco da água do
cozimento do grão e junte a mistura anterior e o sumo de limão.
Bata até obter uma massa homogénea e cremosa.
Salpique com as sementes.
Sirva acompanhado de tostinhas.
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Mexilhão à Benidorme
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 saco de mexilhão
(cerca de 1 kg)
. 1 cebola
. 1 tomate
. 1 pepino
. 2 ovos cozidos
. ½ pimento vermelho
. ½ pimento amarelo
. 2 colheres (sopa) de maionese
. 3 colheres (sopa) de vinagre
. 3 colheres (sopa) de azeite
. orégãos q.b.
. sal e pimenta q.b.
Lave e limpe muito bem os mexilhões.
Coloque os mexilhões num recipiente ao lume só com o fundo
coberto de água. Tape o recipiente e deixe abrir os mexilhões.
Deixe arrefecer. Retire os mexilhões das suas cascas e guarde
metade delas para serem recheadas. Corte em pedaços 1/3 dos
mexilhões e reserve os restantes inteiros.
Corte em pedaços muito pequenos o tomate, a cebola, o pepino,
os pimentos e os ovos cozidos, misturando tudo com os pedaços
de mexilhões. Tempere com a maionese, vinagre, azeite, sal,
pimenta e orégãos.
Encha as cascas com esta mistura, coloque um mexilhão inteiro
em cada uma e disponha num prato de serviço.
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Migas de Couve Lombarda com Feijão
(Mª Vitória Cruz - aluna nº 234)
Este prato é inspirado numa receita ancestral.
A combinação do feijão manteiga com o pão remete-nos para a ocasião
“dos magustos” nas aldeias. O pão de trigo poderá ser substituído por
broa de milho. Acompanha bem com vinho tinto.

Ingredientes:
(para 4 porções)
. ½ couve lombarda
. 3 fatias de pão de trigo
. 1 dente de alho
. 350 gr de feijão manteiga
. 4 colheres (sopa) de azeite
. pimenta preta moída q.b.
Deixe o feijão de molho na véspera. Coza e, após a cozedura,
reserve o caldo.
Num tacho antiaderente, ponha a estufar em azeite o alho picado
e a couve cortada em pedaços.
Acrescente o feijão já cozido e 2 colheres de caldo.
Quando começar a ferver, junte o pão em pedaços de 1cm ou
2cm e, se necessário, deite mais caldo.
Coza em lume brando até a couve ficar tenra.
Tempere com sal e pimenta preta moída.
Sirva quente, polvilhando com coentros ou hortelã (facultativo).
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Omelete
(Raquela Coutinho - aluna nº 288)
Receita para um pequeno-almoço reforçado.
O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia.
É nutritivo e saudável.

Ingredientes:
. 2 ovos
. 1 tomate médio (maduro)
. 1 cebola pequena
. pimenta preta q.b.
. cominhos uma pitada
. coentros frescos q.b.
. sal e azeite q.b.
Numa frigideira (de preferência antiaderente) coloca-se um
pouco de azeite para alourar a cebola e acrescenta-se o tomate e
o sal. Quando o tomate estiver ainda húmido, batem-se 2 ovos
que se vertem sobre a mistura e adiciona-se a pimenta preta, os
cominhos e os coentros frescos.
Deixa-se cozinhar em lume brando e enrola-se para ficar bem
frita.
Serve-se acompanhada com um pão e uma bebida quente, de
preferência café ou chá.
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Ovos de Codorniz Escondidos
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 400 gr de preparado para croquetes
. 6 ovos de codorniz
. farinha, ovo e pão ralado para panar q.b.
. óleo para fritar q.b.
. legumes diversos para decorar q.b.
Coza os ovos de codorniz, mergulhe-os em água fria e
descasque.
Cubra-os com massa de croquetes, molde muito bem umas
bolas, passe por farinha, ovo e pão ralado e frite em óleo quente.
Deixe arrefecer, corte ao meio e sirva acompanhado de salada
diversa.
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Panquecas de Arroz (Spring Roll Wrappers)
com Camarão e Legumes
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 embalagem (12) de
Sping Roll Wrappers
. 1 kg de camarão
. 1 cenoura
. ½ courgette
. sumo de ½ limão
. sal e pimenta q.b.
. 3 colheres (sopa) de maionese
. 1 colher (sopa) de ketchup
. 3 colheres (sopa) bem cheias de iogurte grego sem açúcar
Coloque os camarões numa panela com bastante água a ferver e
temperada de sal. Deixe levantar fervura de novo e conte 3m.
Retire os camarões para um passador e passe-os por água fria.
Descasque totalmente 24 camarões e nos restantes descasque só
o corpo deixando ficar a cabeça e a cauda. Estes serão utilizados
para enfeitar a travessa.
Num recipiente, coloque o iogurte, a maionese, o ketchup, o
sumo de limão, sal e pimenta e mexa muito bem. Reserve.
Numa taça com água quente, demolhe cada panqueca de arroz
por 30 segundos, retire e coloque em cima de uma tábua de
cozinha (ficará transparente e gelatinosa). No centro do círculo,
coloque um pouco de cenoura e courgette raladas, 1 colher de
chá do molho e dois camarões descascados. Dobre três das
quatro abas do círculo e seguidamente enrole. Coloque na
travessa. Repita a operação para os restantes.
Enfeite a travessa com os camarões reservados, a cenoura e a
courgette, cortadas em esparguete ou da maneira que desejar.
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Pão de Cerveja
(Ana Gomes - aluna nº 595)
Os meus sobrinhos chegaram a nossa casa por volta das 21h. Vinham de
Londres e quiseram fazer-nos uma surpresa. Fiquei um pouco preocupada
porque àquela hora não era fácil arranjar pão. Tinha algum pão em casa mas
não o suficiente. Arranjei um chouriço, tinha uns queijinhos que uns amigos
nos tinham trazido dos Açores, uns ovos e um pouco de manteiga, mais uns
petiscos, mas faltava o pão…
Foi então que me lembrei de que tinha uma receita que a minha mãe me tinha
dado há muito tempo. Ocorreu-me esse pão porque era fácil de fazer e nem
necessitava de levedar. E ficava pronto em 1 hora Vamos a isso! Fiz um pão
delicioso, que mais parecia um bolo, enquanto os meus sobrinhos foram
contando os episódios das suas vivências em terras de Sua Majestade. Este
pão acompanha muito bem com manteiga ou queijo. O seu sabor meio doce
contrasta lindamente com o salgado da manteiga ou de qualquer enchido.

Ingredientes:
. 2 chávenas e ½ de farinha de trigo
. ½ chávena de farinha de milho
. 1 colher (chá) de fermento em pó
. 1 colher (chá) de sal fino
. 1 cerveja média 33 cl (branca ou preta)
. 3 colheres (sopa) de mel
. 4 colheres (sopa) de manteiga com sal (derretida)
. algumas sementes (opcional)
Comece por aquecer o forno a 180º. Peneire as farinhas com o
fermento para uma tijela e junte o sal, a cerveja e o mel,
misturando com cuidado. E está pronta a massa. Verta metade
da manteiga derretida dentro da forma de bolo inglês, em
seguida a massa. Por cima ponha umas sementes à escolha e a
restante manteiga. Vai ao forno durante 50m.
35

Pão Recheado à Cremilda
(Profª Ana Martins)
Esta saborosa receita é da minha amiga Cremilda que habitualmente nos
mima com esta iguaria, nos nossos encontros, em que cada uma de nós
cozinha uma especialidade para degustarmos nos dias em que nos juntamos
para declamar poesia à lareira, visitar museus ou exposições, ou dar um
simples passeio a pé.

Ingredientes:
. 1 pão
. 3 qualidades de queijo
ralado (mozzarella,
emmenthal, da ilha, etc)
. 1 cebola
. 4 ou 5 dentes de alho
. 1 embalagem de bacon
(cubos)
. salsa a gosto
. 1 frasco de maionese light
"Recorta-se" uma tampa no pão, tira-se-lhe todo o miolo e
reserva-se.
Coloca-se o bacon na frigideira, sem qualquer gordura, até ficar
meio tostado.
Picam-se, bem picados, a cebola e os alhos e junta-se o bacon.
Envolve-se tudo até formar uma espécie de pasta.
Coloca-se a maionese numa tijela grande e adiciona-se a pasta
feita (cebola, alhos, bacon) com salsa a gosto.
Mistura-se tudo e juntam-se as 3 qualidades de queijo. Envolvese tudo muito bem e espalha-se por dentro da carcaça do pão.
Envolve-se em papel alumínio e leva-se ao forno durante cerca
de 20 min.
Depois de 10 min, convém mexer o preparado para ter a certeza
de que fica "cozinhado" por igual e coloca-se o miolo também
no forno, à volta do pão, para que fique tostado.
Serve-se quente, acompanhado do miolo do pão torrado.
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Pâté de Atum
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 lata de atum
. 1 colher (sopa) de maionese
. 2 colher (sopa) iogurte
. sumo de ½ limão
. orégãos q.b.
. sal e pimenta q.b.
. tostas q.b.

Num recipiente, coloque o atum de uma lata bem escorrido e
desfaça-o com um garfo.
Misture a maionese, o iogurte, o sumo de limão, os orégãos, o
sal e a pimenta.
Envolva tudo muito bem, coloque numa taça de servir e rodeie
de tostinhas.
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Pâté de Camarão e Delícias do Mar
(Profª Ana Martins)

.

Ingredientes:
. 300 gr de camarão
. 6 delícias do mar
. 2 ovos cozidos
. cenoura ralada q.b.
. sal e pimenta q.b.
. molho de cocktail q.b.
. tostas q.b.
Misture todos os ingredientes numa taça, envolva bem, decore
com camarões e acompanhe com tostas ou pão torrado.
--------------------------------------------(1) Pode este fazer este molho com iogurte, mayonnaise, whisky, 1
pitada de açúcar amarelo, sumo de limão, pimenta caiena e ketchup.
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Pimentos Padrón com Chouriço
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 embalagem de pimentos-padrón
. 1 chouriço pequeno
. 4 dentes de alho
. 1 dl de azeite
. sal e pimenta q.b.
Lave e arranje os pimentos. Reserve.
Descasque e lave os dentes de alho e pique-os finamente.
Arranje o chouriço e corte-o em rodelas ou em pedaços.
Leve ao lume uma frigideira com o azeite e deixe aquecer. Junte
os dentes de alho e os pedaços de chouriço e deixe refogar.
Adicione por fim os pimentos-padrón e deixe cozinhar,
mexendo de vez em quando até ficarem macios.
Tempere com sal e pimenta, retire e sirva decorado a gosto.
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Puré de Favas com Cebola-roxa Caramelizada
e Chips de Bacon
(Profª Ana Martins)

Puré de favas:
Ingredientes:
. 400 gr de favas congeladas
. ½ pacote de natas de soja
. ½ cebola
. 2 dentes de alho
. coentros q.b.
. azeite, sal e pimenta q.b.
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Coloque um recipiente ao lume com água, sal e as favas.
Deixe cozer. Escorra a água e reserve.
Numa frigideira coloque um fio de azeite, a cebola e o alho e
deixe cozinhar até a cebola ficar transparente.
No recipiente das favas adicione a mistura cebola/alho, as natas,
coentros, pimenta e triture tudo. Reserve.

Cebola Roxa Caramelizada:
Ingredientes:
. 1 cebola-roxa
. 1 cálice de vinho do Porto
. 2 colheres de vinagre balsâmico
. 2 colheres de mel
. azeite, sal e pimenta q.b.
Num recipiente, coloque o azeite, a cebola cortada em rodelas
finas e sal. Deixe cozer em lume baixo por 5 minutos, adicione
o mel e deixe em lume máximo para caramelizar a cebola. Mexa
sem parar até as cebolas ficarem douradas, adicione o vinagre
balsâmico e o vinho do Porto. Retire do lume e deixe descansar.

Chips de Bacon:
Coloque a fatias de bacon entre duas folhas de papel de cozinha
e leve ao micro-ondas durante 2 a 3 minutos.
Num prato de servir coloque no centro o puré de favas, por cima
a cebola roxa caramelizada e à volta os chips de bacon.
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Rocamboles Diversos
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 rolo de massa folhada
retangular
. 4 fatias de queijo
. 4 fatias de fiambre
. 4 salsichas
. 1 ovo
. picado de atum (ver receita em baixo)
. salada diversa para decorar o prato
Picado de atum:
. 1 lata de atum
. 1 cebola pequena
. 1 colher (sopa) de maizena
. sumo de ½ limão
. orégãos, sal e pimenta q.b.
Coloque um tacho ao lume e deite um pouco do óleo da lata do
atum, a cebola cortada aos cubinhos, o atum escorrido, o sumo
de limão, sal, pimenta, oregãos e a maizena dissolvida em 2
colheres de água. Mexa bem e deixe engrossar e arrefecer.
Desenrole a massa folhada e corte em 3 tiras.
Cubra uma tira com o queijo e o fiambre e enrole. Corte em
pedaços de 2cm.
Pincele com mostarda a outra tira e coloque as três salsichas.
Enrole e corte em pedaços de 2 cm.
Cubra a terceira tira com o recheio de atum, enrole e corte em
pedaços de 2 cm.
Pincele todos os pedaços com ovo batido e leve ao forno préaquecido a 200ºC durante 15 a 20 minutos, até ficarem
lourinhos.
Disponha num prato de servir e decore com salada.
42

Rolinhos de Chouriço
(Lúcia Lagoas – aluna nº 276)
Em Angola, onde estive uns anos, era hábito fazer estes rolinhos que eram
de muito agrado das minhas visitas.
Quentinhos são um bom aperitivo.

Ingredientes:
. 300 gr de batata cozida
. 300 gr de farinha
(com fermento)
. 150 gr de margarina
. 2 ovos
. 1 embalagem de chouriço
. sal q.b.

Cozem-se as batatas com um pouco de sal.
Seguidamente, passam-se pelo passe-vite, ainda quentes, e
junta-se a margarina amolecida e um ovo.
Amassa-se tudo e junta-se a farinha, voltando a amassar muito
bem.
Estende-se a massa com um rolo e corta-se em círculos, com um
copo.
Em cada círculo de massa, coloca-se um pedacinho de chouriço,
que entretanto se partiu aos pedacinhos, e dobra-se a massa,
unindo os bordos.
Unta-se um tabuleiro com manteiga e polvilha-se com farinha.
Passam-se os rolinhos, um a um, por ovo batido.
Leva-se ao forno previamente aquecido a 200º, cerca de 30m ou
até ficarem lourinhos.
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Salada Russa
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 batata
. 1 cenoura
. 1 chávena (chá) de ervilhas
. 1 chávena de fiambre, mortadela e chourição
. 2 ovos cozidos
. azeitonas q.b.
. 2 colheres (sopa) de iogurte
. 2 colheres (sopa) de maionese
. sumo de ½ limão
. sal e pimenta q.b.
. Pringles q.b.
Coza a batata, a cenoura, as ervilhas e os ovos. Deixe arrefecer e
corte aos pedaços pequenos. Reserve as gemas inteiras para
cobrir o olho do girassol
Num recipiente, coloque os legumes cozidos, as carnes frias, as
claras dos ovos cozidos, a maionese, o iogurte e o sumo de
limão e misture muito bem. Num prato de servir, forme uma
bola, enfeite com as gemas raladas, as Pringles e azeitonas.
Sirva frio.
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Sapateira e Sua Caquinha
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 sapateira
. 1 chávena (café)
cheia de pickles
. 1 ovo cozido
. 2 colheres (sopa)
de maionese
. 3 colheres (sopa)
de iogurte
. 1 colher (sopa)
de ketchup
. 1 colher (sopa)
de conhaque
. coentros e cenoura q.b.
. sal e pimenta q.b.
. piri-piri q.b. (opcional)
Coloque uma panela ao lume com água e sal (sabor semelhante
à água do mar). Quando ferver, introduza a sapateira e espere
que inicie novamente a fervura. Conte 15m e retire a sapateira
da panela, deixando-a arrefecer. Separe as patas e parta-as com o
martelo dos bifes para mais facilmente serem saboreadas.
Retire o recheio da carapaça (caquinha) para uma taça, desfaça
com um garfo, misture os pickles e o ovo cozido partidos em
pedaços muito pequenos, a maionese, o iogurte, o conhaque, sal
e pimenta. Envolva muito bem e recheie a carapaça.
Enfeite com o resto do ovo, coentros e cenoura, ou como
desejar.
Num prato de servir, coloque a carapaça recheada, rodeada das
patas.
Pode acompanhar com pão torrado com manteiga de ervas.
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Trouxas da Tia
(Mª Celeste Esteves - aluna nº 70)

Ingredientes:
. Massa folhada (já em quadrados)
. Espinafres
. Bacon aos cubos
. Farinheira cozida
. Queijo três cores (em cubos)
Salteiam-se os espinafres com o bacon e reservam-se.
Coze-se a farinheira e tira-se-lhe a pele.
Em cada quadrado de massa folhada, coloca-se um pouco de
espinafres, uma rodela generosa de farinheira e, em cima, 3 ou 4
cubos de queijo (de cores diferentes).
Fecha-se o quadrado da massa folhada, unindo as quatro pontas
e torcendo em cima para fechar bem.
Leva-se a cozer em forno aquecido a 150º por 20m a 30m.
Convém verificar a temperatura porque os fornos diferem uns
dos outros. Quando estiverem lourinhas, estão prontas.
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SOPAS

Francois Emile Barraud – PINTOR Suiço – Sec. XIX – XX

É muito provável que a introdução da sopa na alimentação
humana remonte aos tempos pré-históricos da revolução
agrícola e da sedentarização, há uns 12.000.
De fonte segura, sabe-se que na Idade Média, a sopa se tornou
um prato habitual em todas as classes sociais, com as variantes
inerentes aos diferentes estatutos económicos.
A partir do século XVI, as receitas das sopas tornaram-se
sofisticadas, sobretudo em França e em Itália, estando
frequentemente presentes nas mesas das faixas sociais mais
privilegiadas. Em Itália, as sopas eram perfumadas com ervas
aromáticas, como o tomilho, o manjericão e a manjerona. Em
França, começaram nessa altura a entrar na moda os consommés
e os cremes.
Na maioria dos países, há uma ou várias sopas particulares.
Entre nós é o caldo verde e a canja, em Espanha o gaspacho, em
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Itália o minestrone, em França a vichyssoise e a bouillabaisse,
no Japão o missoshiro, na Rússia o borscht, no México o
pozole… e a lista é interminável.
Os países que consomem mais sopa são orientais e, entre eles, a
China, o Vietnam e o Japão. Mas Portugal é também um grande
consumidor de sopas e até há alguns anos atrás, a sopa era
obrigatória nas nossas mesas. De tal modo era importante que,
quando alguém referia a ementa do almoço ou do jantar, quase
sempre falava da sopa e do "resto", expressão que conferia à
sopa o papel principal. Para muitas famílias de baixos recursos
económicos, este era, não raras vezes, o único prato da refeição,
mas, convém sublinhar, a sopa continua a fazer parte das
ementas de todas as classes sociais, mesmo das mais
sofisticadas.
Pela sua riqueza nutricional e pelo seu baixo valor calórico,
deveria ser obrigatória nas refeições de todos os que querem ter
uma alimentação saudável.
Independentemente da região onde é consumida, tem sempre
uma base constituída maioritariamente por água, hidratos de
carbono que, dependendo da situação geográfica, podem ser
batata, feijão ou outra leguminosa, ou mesmo pão, como na
região alentejana. Invariavelmente, os produtos hortícolas como
hortaliças de diversos géneros, cenouras, cebolas, abóbora,
tomates, feijão-verde, entre muitos outros, entram também na
sua constituição. Tudo temperado com um fio de azeite. Sim,
um fio, não um rio!
Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes - tão procurados
nas farmácias a preço bem mais elevado e, seguramente, sem a
mesma biodisponibilidade -, a sopa tem também um apreciável
teor de fibras, idealmente combinadas com água para uma maior
saciedade e um melhor funcionamento intestinal.
Além das vantagens inerentes ao facto de ser um prato pouco
calórico, a sopa é ainda aliciante pelos seus sabores muito
variados, dependendo das combinatórias de legumes que a
imaginação quiser conciliar.
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Sopas Frias
Gaspacho Alentejano
(Profª Ana Martins)
De origem árabe, como quase tudo no Sul da Península Ibérica, o gaspacho
é uma sopa fria que se consome em Portugal (no Alentejo e Algarve) e em
Espanha (Andaluzia).
O Gaspacho Alentejano é confecionado com os vegetais cortados aos
pedacitos e sopas pequenas de pão alentejano, ao passo que o gaspacho
andaluz é feito com tudo triturado.
Ambos são servidos com pedras de gelo. Uma delícia no Verão.

Ingredientes:
. 1 cebola
. 1 tomate
. ½ pepino
. 1 pedaço de pimento verde
. 1 fatia de pão alentejano
. orégãos, azeite, vinagre, sal e pimenta q.b.
Corte aos pedaços pequenos, para dentro de uma taça, o pepino,
o tomate, a cebola, o pimento, cubra com água fria, tempere com
azeite, sal, vinagre e pimenta.
Corte uma faria de pão Alentejano aos pedaços e coloque dentro
da taça, a nadar no caldo, polvilhe com orégãos e coloque umas
pedras de gelo. Sirva de imediato.
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Gaspacho Andaluz
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 cebola
. 1 tomate
. ½ pepino
. 1 pedaço de pimento verde
. orégãos q.b.
. azeite, vinagre, sal e pimenta q.b.
Coloque num copo de processador o tomate, a cebola, o pepino,
o pimento, água suficiente, sal, pimenta, azeite e vinagre. Triture
tudo no processador ou com a varinha mágica.
Coloque em taças e sirva polvilhado de orégãos, alguns
croutons, manjericão e pedras de gelo.
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Sopa de Melão com Presunto
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 2 fatias de melão
. 5 folhas de hortelã
. 1 fatia de presunto
Coloque uma fatia de presunto entre duas folhas de papel de
cozinha e coloque no micro ondas durante 1 minuto.
Retire, deixe arrefecer e esmigalhe muito bem. Reserve.
Coloque num copo de processador o melão, a hortelã e um
pouco de água. Triture a mistura e coloque em taças.
Salpique com o presunto e uma folha de hortelã.
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Sopa de Abacate e Iogurte
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. ½ abacate

. 2 colheres (sopa) de iogurte grego sem açúcar
. 3 folhas de manjericão
. raspa e sumo de ½ limão
Coloque num recipiente o meio abacate descascado, as folhas de
manjericão, o iogurte grego, o sumo de limão. Triture tudo com
a varinha mágica ou no processador, até ficar uma mistura
homogénea.
Deite em taças, enfeite com raspa de limão, fatias de abacate e
uma colher de chá de iogurte.
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Sopas Quentes
Caldo Verde à Alentejana
(Mª Bárbara Ventura - aluna nº 413)

Ingredientes:
. 750 gr de batatas
. 1 cebola
. 4 dentes de alho
. 1 molho de nabiças
. 1 colher (sopa) de coentros picados
. 4 colheres (sopa) de azeite
. 1 pedaço de salpicão
. sal e pão alentejano q.b.
Coza as batatas em 2 litros de água temperada com sal,
juntamente com o salpicão.
Retire o salpicão e passe as batatas com a varinha.
Deite as folhas de nabiças esfarrapadas à mão, deixando cozer
10 a 15 minutos.
Por fim, junte-lhe os alhos e os coentros pisados ou muito
picadinhos e o azeite. Colocam-se rodelas de salpicão sobre o
caldo verde. Retifique de sal.
O caldo serve-se em tijelas, acompanhado de fatias pequenas de
pão.
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Jantar de Azeite
(Mª Bárbara Ventura - aluna nº 413)
Esta é uma sopa que ainda hoje se faz no Baixo Alentejo, de onde sou
oriunda.
Gosto particularmente deste prato por ser simples, barato e nutritivo como a
maior parte dos pratos alentejanos cujo lema é: “com pouca coisa se faz uma
refeição”.

Ingredientes:
. feijão-manteiga
. ovos
. cebola
. alho
. azeite
. pimento
. tomate
. sal
. louro
. pimenta preta
. coentros

Primeiro faz-se o refogado com azeite, cebola, alho, tomate,
pimento e louro.
Seguidamente junta-se o feijão cozido e a água.
Deixa-se apurar.
No final abrem-se os ovos, um por pessoa, e juntam-se os
coentros picados e um pouco de pimenta a gosto.
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Sopa 4 em 1
(Profª Ana Martins)
Uma solução prática, para quem não gosta de comer todos os dias a mesma
sopa, mas não tem tempo ou disposição para fazer sopa diariamente. Com a
mesma base e um pouco de imaginação fazem-se quatro sopas

Ingredientes:
. 2 cebolas
. 4 dentes de alho
. 1 chuchu
. 1 courgette
. 2 batatas
. 1 cenoura
. ½ beterraba
. 1 chávena (chá) de
espinafres cozidos
. azeite e sal q.b.
Numa panela, coloque o azeite, o sal, as cebolas e os alhos e
deixe cozinhar até a cebola ficar transparente. Adicione a água,
o chuchu, a courgette e as batatas cortadas aos pedaços.
Corte a beterraba aos pedaços e coloque em filme aderente para
cozinha e embrulhe muito bem dando um nó. Coloque dentro da
panela. Proceda de igual modo com a cenoura e depois com os
espinafres. Deixe cozer os 3 pacotes.
Depois de tudo cozido, retire da panela os 3 pacotes (beterraba,
cenoura e espinafres) e triture, separadamente, cada um destes
legumes. Reserve.
Depois de ter triturado a sopa branca, deite ¼ da sopa num
recepiente e junte a beterraba. Proceda de igual modo com a
cenoura e repita com os espinafres. No quarto recepiente,
coloque a sopa branca e introduza pimento-piquilho e coentros
ou outros legumes de que gostar.
Deixe arrefecer, tape e leve ao frigorifico. Fica com 4 sopas de
sabores diferentes.
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Sopa Camponesa
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 cebola
. 2 dentes de alho
. ½ courgette
. 1 frasco de grão
. 1 cenoura
. 1 nabo
. ½ couve-coração
. massa q.b.
. sal, azeite e água q.b.
Numa panela colocar o azeite, a cebola, os alhos e deixar
cozinhar até a cebola ficar transparente.
Adicionar a courgette, metade do nabo e metade do grão, o sal e
a água, deixar cozer e triturar com a varinha mágica.
Adicionar a cenoura, o resto do nabo e do grão, a couvecoração, e a massa. Retificar de sal e água e deixar acabar de
cozer.
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Sopa de Abóbora com Suas Pevides
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 alho francês (parte branca)
. 1 nabo
. 1 fatia de abóbora
. água, sal e azeite q.b.
. 1 colher (sopa) de pevides de abóbora torradas
. 1 colher (chá) de iogurte natural
Coloque um recepiente ao lume com um fio de azeite, o alho
francês, o nabo, a abóbora descascados e cortados aos pedaços,
sal e água q.b. Deixe cozinhar.
Triture toda a mistura, deite nos pratos e enfeite com o iogurte e
as sementes de abóbora.
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Sopa de Beterraba
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 cebola
. 2 dentes de alho
. 1 courgette
. 1 beterraba
. 1 batata
. azeite q.b.
. sal q.b.
Coloque uma panela ao lume com a cebola, os alhos e o azeite e
deixe cozinhar até a cebola ficar transparente.
Acrescente a água, a courgette, a beterraba e a batata cortadas
aos pedaços. Tempere com sal e deixe cozer.
Triture a mistura com a varinha mágica e retifique os temperos.
Sirva decorada com natas de soja e raminhos de coentros.
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Sopa de Beldroegas com Queijinhos e Ovos
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
(4 pessoas)

. 2 molhos de
beldroegas
. 2 cebolas
. 500 gr de batatas
. 1,5 dl de azeite
. 1 cabeça de alhos
. 500 gr de pão caseiro
. 2 queijinhos frescos
Preparam-se as beldroegas, aproveitando apenas as folhas.
Os molhos devem ser grandes.
Cortam-se as cebolas às rodelas e alouram-se com azeite.
Juntam-se as folhas de beldroegas lavadas e deixam-se refogar
muito bem, mexendo com uma colher de pau. Regam-se com
cerca de 2 litros de água e deixa-se levantar fervura.
Retiram-se as peles brancas da cabeça dos alhos, que se introduz
inteira (sem retirar a pele roxa de cada alho) na panela com o
caldo a ferver.
Juntam-se também as batatas cortadas às rodelas grossas.
Tempera-se a sopa de sal e deixa-se cozer.
Na altura de servir, juntam-se ao caldo os ovos, um a um, e
deixam-se escalfar.
Por fim, metem-se na panela os queijinhos cortados aos quartos.
Coloca-se o pão cortado às fatias numa terrina e rega-se com o
caldo.
À parte, servem-se as batatas, os ovos, as beldroegas e os
queijinhos.
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Sopa de Coentros e Ovo
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 cebola
. 2 dentes de alho
. 1 courgette
. 1 nabo
. 2 batatas
. 1 molho de coentros
. 2 ovos
. 1 lt de água
. azeite e sal q.b.
Coloque uma panela ao lume com a cebola, os alhos e o azeite e
deixe cozinhar até a cebola ficar transparente.
Acrescente a courgette, o nabo, as batatas cortados aos pedaços
e a água. Tempere com sal e deixe cozer.
Depois de cozidos os legumes, acrescente um molho de coentros
e triture a mistura com a varinha mágica.
Coloque novamente a panela ao lume, escalfe os ovos, retifique
os temperos e sirva.
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Sopa de Ervilhas com Hortelã
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 cebola
. 1 dente de alho
. ½ courgette
. 1 chávena (chá) de ervilhas
. 1 ramo de hortelã
. 1 fatia de bacon
. 1 colher (chá) de iogourte ou natas
. água, sal e azeite q.b.
Coloque um recepiente ao lume com um fio de azeite, a cebola
e o alho cortados. Deixe cozinhar até a cebola ficar transparente
e adicione a courgette cortada aos pedaços, as ervilhas e água
q.b. Deixe cozinhar destapado.
Introduza na mistura um ramo de hortelã, retire uma porção de
ervilhas cozidas (para decorar a sopa) e triture o restante.
Retifique de água e sal.
Coloque uma fatia de bacon ou presunto entre duas folhas de
papel de cozinha e coloque no micro-ondas durante 1 minuto.
Deixe arrefecer e parta aos pedacitos. Reserve.
Deite a sopa nos pratos, decore com a colher de natas, as
ervilhas cozidas, um raminho de hortelã e o bacon partido.
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Sopa de Farinha de Arroz e Ovo
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. ½ frango
. 1 cebola
. 1 chávena (chá) de farinha de arroz
. 1 lt de água
. 2 ovos
. 1 ramo de hortelã
. sal q.b.
Coloque uma panela ao lume com o frango, a cebola, o sal, a
água e deixe cozer.
Quando estiver cozido, retire da panela a cebola e o frango.
Rejeite a cebola, desosse e desfie o frango, reserve.
Num recipiente, dissolva a farinha de arroz com um pouco de
caldo do frango, mexa muito bem, até obter uma massa grossa.
Misture na panela, que deverá colocar novamente ao lume e
deixar ferver até engrossar.
Misture os ovos batidos e mexa muito rapidamente com um
garfo, para os ovos cozerem em farrapos.
Adicione o frango desfiado, retifique de sal e água e sirva
decorado com um ramo de hortelã.
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Sopa de Feijão-Branco com Agrião
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 batata
. 1 cenoura
. 1 nabo
. 1 alho francês
. 1 lata feijão-branco pequena
. agriões q.b.
. azeite e sal q.b.
Coloque uma panela ao lume com água, adicione a batata, a
cenoura, o nabo e o alho francês, tudo cortado em pedaços
pequenos. Tempere de sal e azeite. Deize cozer, triture toda a
mistura.
Adicione o feijão-branco e os agriões, deixe cozer mais 10
minutos. Sirva quente.

63

Sopa de Feijão com Arroz
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 500 gr de feijão-manteiga
. 1 cebola
. 2 alhos
. 2 tomates pequenos ou 1 grande
. ½ chávena de chá de arroz carolino
. ½ pimento vermelho
. 1 cenoura
. 1 folha de louro
. azeite e sal q.b.
Demolhe o feijão de véspera. No dia, coloque numa panela o
feijão, a cebola, os alhos descascados, o tomate sem pele, o
azeite, louro, sal e água.
Deixe cozinhar até o feijão estar cozido.
Retire parte do feijão para uma taça, rejeite a folha de louro,
triture o restante feijão, a cebola, alhos e tomate.
Adicione ao puré o feijão que tinha retirado, o arroz e a cenoura
e o pimento cortados em pedaços pequenos.
Retifique o sal e deixe cozinhar mais 15m. Sirva quente.
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Sopa de Feijão com Nabos e sua Rama
(Profª Ana Martins)
Cozinho muitas vezes e adoro esta saborosa sopa que era servida no Alentejo,
como prato único, com alguns pedaços de pão - “sopas” - no fundo do prato.
Antigamente os recursos económicos no Alentejo eram muito escassos.
Recorria-se ao que a terra dava para confecionar uma refeição que, muitas
vezes, era a única do dia. Aliava-se a simplicidade à imaginação e
confecionavam-se iguarias inigualáveis que atualmente são pouco lembradas.

Ingredientes:
. ½ lt de feijão manteiga
. 1 cebola
. 2 dentes de alho
. 1 tomate grande
ou 2 pequenos
. 1 nabo de bastante rama
. 1 cenoura grande
. 2 batatas médias
. 1 folha de louro
. azeite e sal q.b.
Coloque uma panela ao lume com o feijão demolhado, 1,5 lt de
água, a cebola, os alhos, o tomate, a folha de louro, azeite e sal.
Deixe cozer até o feijão estar macio.
Retire para um recipiente metade do feijão cozido e reserve.
Retire o louro e deite-o fora. Triture com a varinha mágica o que
ficou na panela (resto do feijão, tomate, cebola, alhos e líquido
de cozedura).
Descasque, lave e corte às meias rodelas o nabo, a cenoura e as
batata, corte a rama do nabo aos pedaços e junte tudo à mistura
que triturou, juntamente com o feijão reservado.
Deixe cozer em lume brando, retifique de sal e sirva quente.
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Sopa de Feijão da Avó
(Custódio Calado - aluno nº 343)
Esta é uma sopa de base tradicional, habitualmente consumida no Inverno.
Para a tornar mais rica acrescente-se-lhe abóbora, cenoura e batata-doce

Ingredientes:
(para 8 porções)
. 250 gr de feijão catarino
. 4 alhos franceses
. 1 cebola
. abóbora q.b.
. cenoura q.b.
. batata-doce q.b.

Ponha o feijão de molho na véspera.
Leve-o a cozer durante 1h em panela normal ou 20m na panela
de pressão.
Lave os alhos franceses e a cebola e corte-os em rodelas que
estufam em azeite, em lume brando. Em seguida, acrescentelhes água para cozerem durante 25m.
Reduza a puré com a varinha, adicione o feijão e a água da
cozedura e deixe ferver mais uns minutos, polvilhando com um
pouco de sal.
Para tornar esta sopa mais rica, pode juntar-lhe abóbora, cenoura
e batata-doce, anteriormente cozidos e cortadas em pedacinhos,
nas quantidades que desejar.
Sirva quente sobre fatias finas de pão caseiro (facultativo).
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Sopa de Feijão-Verde, Cenoura e Esparguete
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 cebola
. 1 courgette
. 1 chuchu
. 1 nabo
. 1 cenoura
. 150 gr de feijão verde
. esparguete q.b.
. azeite e sal q.b
Coloque uma panela ao lume com a cebola, a courgette, o xuxu,
o nabo, tudo descascado e cortado aos pedaços. Adicione água,
azeite e sal. Deixe cozer.
Triture a mistura de legumes, adicione o feijão-verde e a
cenoura cortados fininhos e o esparguete.
Retifique de sal e água e deixe cozer. Sirva quente.
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Sopa de Galinha com Couve-Roxa
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
- 1 peito de frango
- 1 cebola
- 2 dentes de alho
- 1 chuchu
- 1 batata
- ½ couve roxa
- 1 lt água
Coloque uma panela ao lume com o frango, a cebola, os alhos, o
chuchu, a batata, a couve-roxa, o sal e a água. Deixe cozer.
Depois de tudo cozido, retire o frango, desfie e reserve.
Triture toda a restante mistura com a varinha mágica.
Adicione o frango desfiado e enfeite com hortelã.
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Sopa de Peixe
(Custodio Calado – aluno nº 343)
Esta é uma das sopas típicas nas povoações à beira-mar.
O segredo de um bom resultado depende do peixe que se utiliza, fresco ou
congelado, de preferência gordo.

Ingredientes:
(para 8 porções)
. 1 peixe (red fish) congelado
. 150 gr de espinafres
. 3 curgetes
. 1 cebola,
. 1 molho de coentros frescos
. 2 cenouras
. 4 colheres de azeite

Lave os legumes, descasque-os e corte-os em cubos.
Numa panela antiaderente estufe os legumes em azeite
juntamente com os coentros. Acrescente 1,5 lt água, o peixe e
deixe cozer em lume brando durante 15 minutos. Retire o peixe,
retire a pele e as espinhas, reserve metade e a outra metade junte
à sopa. Reduza a puré com uma varinha e, em seguida, adicione
o peixe aos pedaços e um pouco de sal.
Sirva quente sobre fatias finas de pão caseiro e polvilhe com
coentros picados
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Sopa de Santa Teresinha
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 5 batatas
. 1 cebola
. 3 dentes de alho
. 1 folha de louro
. 2 ovos
. salsa picada q.b.
. azeite e sal q.b.
Coloque uma panela ao lume com a batata, a cebola e os alhos,
tudo cortado em cubinhos pequenos, sal, azeite e água
suficiente.
Deixe cozer durante mais ou menos 20 minutos. Parta os ovos
para uma tigela, bata com um garfo, misture a salsa picada e
adicione à sopa, mexendo muito rapidamente com um garfo para
cozer os ovos em fiapos.
Retifique de sal e água. Sirva quente.
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BACALHAU

Natureza morta - Bacalhau, azeitonas, alcachofras, tachos e caça

Os pioneiros na descoberta do bacalhau foram os vikings.
A falta de sal na época fazia com que se limitassem a secar este
peixe ao ar livre, até endurecer, para depois ser consumido nas
longas viagens que faziam.
Os primeiros relatos que correlacionam a atividade da pesca e da
salga em território português datam de meados do século XIV.
Contudo, foi durante a época dos Descobrimentos, já no século
XV, que os portugueses, motivados pela necessidade de
encontrarem produtos que resistissem às longas travessias
marítimas, descobriram o peixe ideal nos mares setentrionais do
Atlântico.
Em 1938, Portugal era o quinto produtor europeu de bacalhau
salgado seco, em 1958 tornou-se o primeiro produtor mundial.
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O bacalhau é um dos alimentos mais consumidos e apreciados
pelos portugueses.
A secular cura tradicional portuguesa, com seca e salga, é
natural, não são adicionadas substâncias químicas, e preservamse as propriedades nutricionais do peixe. Normalmente, o
bacalhau é vendido seco e salgado, mas também podemos
encontrá-lo já demolhado e ultracongelado, uma inovação da
indústria portuguesa. Ainda pode ser encontrado fresco e até em
conserva, porém sem as características de aroma, sabor e textura
que resultam da cura tradicional portuguesa.
Este alimento, tal como todos os outros, pode ser confecionado
de forma saudável.
A adição de produtos como natas, maionese, manteiga ou óleo,
irá modificar o valor calórico. A gordura de eleição deve ser o
azeite e há que experimentar ervas aromáticas como o colorau e
pimentão, em detrimento do sal, para condimentar os pratos de
bacalhau.
O tradicional e natalício bacalhau cozido com legumes é um dos
exemplos no panorama das receitas saudáveis.
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Açorda da Minha Terra
(Custódio Calado – aluno nº 343)
A Rosário lançou-me um desafio
Meteu-me numa grande alhada
Só consegui encontrar o pio
Às quatro da madrugada

Ingredientes:
(as quantidades dependem do número de pessoas)
. bacalhau
. ovos
. pão de trigo
. carapaus fritos (que sobraram da véspera)
. uvas brancas
. figos maduros
. coentros, alhos e sal grosso q.b.

Põe-se o bacalhau a cozer. Entretanto pise num almofariz os
alhos, os coentros e o sal grosso.
Retire a côdea ao pão duro e migue a parte restante, em
pequenos cubos, para uma terrina.
Junte a mistura do almofariz e regue com a água da cozedura do
bacalhau, bem quente, onde previamente escalfou os ovos.
Finalmente, tape tudo com a côdea do pão.
Passados uns minutos está pronto a comer.
Acompanhe com uvas brancas ou figos.
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Açorda de Bacalhau Alentejana
(Profª Ana Martins)
Em todo o país, consta nas ementas dos restaurantes “Açorda”, mas a Açorda
Alentejana é a única servida com pedaços de pão a nadar em caldo. Herança
dos Árabes, hoje é um dos pratos mais conhecidos da gastronomia alentejana.
Serve-se à mesa dos pobres e dos ricos e é confecionada com mais ou menos
ingredientes, conforme as possibilidades de cada um, mas é sempre um caldo
quente, aromatizado com coentros, alhos e azeite, onde nadam pedaços de
pão duro.
Na casa dos meus pais, a saborosa açorda era servida de várias formas:
No verão - acompanhada de doces e gretados figos, tiras de pimento verde ou
sardinhas assadas.
No outono - acompanhada de azeitonas pretas e um dourado cacho de uvas.
No Inverno - acompanhada com uma boa posta de bacalhau ou pescada
cozidos na água que rega as sopas e ovos escalfados.
Sempre saborosa…
Por estar ligada à minha memória, esta é a receita que mais aprecio.
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Ingredientes:
(para 4 pessoas)
. 4 postas de bacalhau
. ¼ de pimento verde
. 1 bom molho de coentros ou poejos
ou uma mistura dos dois
. 4 dentes de alho
. 1,5 lt de água a ferver
. 400 gr de pão alentejano (duro)
. 2 + 4 ovos
. azeite e sal q.b.

Numa panela, coloca-se o 1,5 lt de água e o bacalhau e deixa-se
cozer. Quando estiver quase cozido, escalfam-se os ovos.
Corta-se o pão em fatias finas e reserva-se.
Esmagam-se muito bem, num almofariz, os coentros ou os
poejos, os alhos e o sal grosso.
Deita-se esta mistura na terrina, rega-se com azeite e misturamse dois ovos crus e as tiras do pimento verde.
Mexe-se tudo muito bem.
Retira-se o bacalhau cozido e os ovos escalfados para uma
travessa e verte-se a água da cozedura sobre a mistura de ervas,
alho e azeite.
Pega-se numa sopa (bocado de pão, chamado sopa mestra ou
azeiteira) e prova-se o caldo, retifica-se de sal e rapidamente
junta-se o resto do pão partido. Servem-se de imediato as sopas
e o caldo, acompanhados do bacalhau e dos ovos escalfados.
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Bacalhau Assado com Pimento Frito
(Glória Fanha - aluna nº 438)

Ingredientes:
(para 2 pessoas)
. 2 Postas de bacalhau
. 2 Pimentos vermelhos
. 4 Dentes de alho
. azeite q.b.

Assa-se o bacalhau, depois parte-se em pedaços pequenos,
juntam-se os alhos partidos em pedaços e reserva-se.
Cortam-se os pimentos às tiras com 0,5cm de largura, no sentido
do comprimento e fritam-se. Quando estes estiverem fritos, juntase o bacalhau e os alhos e envolve-se.
Entretanto, cozem-se as batatinhas e colocam-se num prato e, por
cima destas, coloca-se o preparado.
Serve-se com salada mista. Este prato é muito fácil e rápido.
É simples e muito apetitoso.
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Bacalhau à “Papo-Seco”
(Profª Ana Martins)
Este prato de bacalhau era o eleito na casa dos meus pais. Ainda hoje eu e o
meu irmão o cozinhamos, mas não sabe tão bem como o que era feito pela
mãe no Alentejo…Há odores e sabores que se materializam na nossa
memória e nunca se esquecem.

Ingredientes:
. 1 kg de bacalhau
. 1 kg de batatas
. 2 cebolas
. 4 dentes de alho
. 7.5 dl de leite
. 4 ovos
. azeite, sal, pimenta, salsa e louro q.b.
Descasque as batatas e corte-as às rodelas. Limpe o bacalhau de
peles e espinhas. Corte as cebolas e os alhos em rodelas finas.
Com azeite, pincele o fundo e os lados de um recipiente de ir ao
forno, cubra o fundo com rodelas de batata não muito grossas,
cubra com o bacalhau desfiado, as cebolas, os alhos, o louro e
ramos de salsa e coloque nova camada de batata às rodelas.
Num recipiente, coloque o leite, os ovos batidos, sal, pimenta,
azeite, misture muito bem e regue todo o prato para que o
líquido coza o bacalhau. Coloque o recipiente no forno préaquecido a 180º durante cerca de 1 hora.
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Bacalhau á Taberneiro
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 600 gr de bacalhau
. 1 cebola grande
. 5 dentes de alho
. 2 tomates grandes
(maduros)
. 1 dl de vinho branco
. ½ pimento verde
. ½ pimento verde
. 1 folha de louro
.1 colher (chá) de
orégãos
. azeite e sal q.b.
Para o Puré:
. 600 gr. de batatas
. 1 colher (sopa) de manteiga
. 1 dl de leite
. noz moscada e pimenta q.b.
Cozer o bacalhau e as batatas cortadas aos quartos. Reservar um
pouco da água da cozedura. Limpar o bacalhau de peles e
espinhas, reservar. Guardar as batatas para o puré.
Num recipiente, colocar o azeite, a cebola às rodelas, os alhos
fatiados, o louro e deixar cozinhar até alourar muito pouco a
cebola. Adicionar o vinho branco, o tomate e os pimentos
cortados aos pedaços. Deixar cozinhar, juntar o bacalhau
lascado e os orégãos, envolvendo sem mexer muito. Deitar a
mistura num recipiente que possa ir ao forno, reservar.
Faça o puré de batata, esmagando a batata cozida com o leite, a
manteiga e um pouco da água de cozer o bacalhau, sal, noz
moscada e pimenta. Leve ao lume para homogeneizar.
Distribua o puré de batata por cima da mistura de bacalhau,
polvilhe com queijo ralado e leve ao forno a gratinar.
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Bacalhau com Espinafres e Broa
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 800 gr de bacalhau
. 2 molhos de espinafres
. 2 cebolas
. 7 dentes de alho
. azeite q.b.
. sal e pimenta q.b.
. coentros q.b.
. 1 broa de milho

Cortar a broa de milho aos pedaços e introduzir num
processador ou no 1-2-3, juntamente com um molho de
coentros, um dente de alho e o azeite, para desfazer tudo em
migalhas. Reservar.
Cozer o bacalhau, limpar de espinhas e peles. Reservar.
Numa frigideira, colocar mais um pouco de azeite e 3 dentes de
alho picados, deixar cozinhar um pouco e juntar os espinafres
cortados e um pouco de sal e pimenta. Tapar o tacho e deixar
estufar em lume brando. Reservar.
Num recipiente colocar azeite, as cebolas cortadas às rodelas e
os alhos fatiados, o louro, a pimenta e deixar cozinhar até a
cebola ficar um pouco dourada. Misturar o bacalhau e envolver
tudo muito bem, sem mexer muito.
Num prato de ir ao forno, espalhar os espinafres no fundo,
colocar por cima a cebolada com o bacalhau e, por cima deste, a
mistura de broa. Pulverizar com azeite e levar a forno préaquecido a 200º, até ficar lourinho.
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Bacalhau com Gambas
(Profª Ana Martins)

Ingredientes para Bacalhau:
. 1 posta de bacalhau alta
. 2 batatas
. 200 gr de camarão
. salsa q.b.
. 6 fatias de queijo mozarela
. 1 cebola
. 1 fio de azeite
Ingredientes para Molho
Béchamel:
. 500 ml leite meio gordo
. 2 c. sopa de manteiga
. 2 c. sopa de farinha
. sal, pimenta preta e noz moscada q.b.
Molho Béchamel: Num tacho, derreta a manteiga, junte a
farinha e mexa até formar uma bola. Junte aos poucos o leite
previamente aquecido e vá mexendo energicamente com uma
vara de arames, em lume baixo, até obter um creme liso e sem
grumos. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.
Pode utilizar “Molho Béchamel” de pacote.
Bacalhau: Cozer o camarão, descascar e reservar. Cozer (não
muito) as batatas inteiras. Deixar arrefecer e ralar no cortador de
cenoura. Cortar a cebola às rodelas e desfiar o bacalhau em
lascas. Aquecer o azeite num tacho e alourar a cebola até estar
quase transparente, adicionar o bacalhau e cozinhar só durante
3m para o bacalhau não secar. Juntar a batata, envolver bem e
deixar tomar gosto uns 2m em lume brando. Desligar o lume e
incorporar o molho béchamel. Deitar o preparado num
recipiente de ir ao forno e espalhar por cima o camarão
descascado e a salsa. Cobrir com o queijo mozarela e levar ao
forno a gratinar por 15m a 20m.
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Bacalhau com Legumes Assados à Rosa Rio
(Profª Rosário Pinto)
Gosto de inventar as minhas receitas, usando o que há no momento, no
frigorífico ou no congelador. Adoro legumes assados. Muitas vezes, faço
um tabuleiro recheado de cor e sabor, onde misturo peixe ou carne com
legumes e frutas, tudo o que encontro que pode ser assado. Quando compro
bacalhau e acabo de o demolhar, aproveito sempre as partes mais baixas,
de que gosto mais, para fazer um belo e gostoso assado que me delícia.

Ingredientes:
(para 3 pessoas)
. 3 postas de bacalhau
(demolhado)
. 11 colheres (sopa) de azeite
. 3 batatas-doces médias
. 3 cenouras médias
. 3 cogumelos grandes
. 1 beringela grande
. 1 cebola grande
. 2 dentes de alho
. 3 fatias de abóbora
. 1 maçã reineta
. 1 cálice de jeropiga ou vinho do Porto
. sal, louro, gengibre e pimenta q.b.
. salsa, tomilho, limão, cebolinho e alecrim q.b.
No fundo dum tabuleiro colocam-se 6 colheres de azeite e por
cima rodelas finas de cebola e os alhos picados. No centro
ajustam-se as postas de bacalhau e ao redor as batatas-doces, as
cenouras, a beringela e a abóbora, tudo cortado em gomos
longitudinais. Colocam-se os cogumelos a um canto e a maçã
deve ser cortada em pedacitos e espalhada pelo tabuleiro, bem
como o sal a gosto e as especiarias indicadas. Rega-se tudo com
o vinho, o restante azeite e um pouco de água para não deixar
secar o preparado. Vai ao forno a 180º. A ¾ da cozedura,
aumente para 200º para tostar um pouco. Se vir que está a secar,
acrescente um pouco de água quente.
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Bacalhau com Natas à Portuguesa
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 4 postas de bacalhau
(demolhado)
. 6 dl de leite
. 1 cebola cortada em rodelas
. 2 colheres (sopa) de farinha
. 1 kg de batatas
. 2 dl de natas
. queijo ralado q.b.
. azeite e sal q.b.
. pimenta e noz moscada q.b.
. alface e tomate a gosto

Coza as postas de bacalhau em leite por 5 minutos. Retire e
reserve o leite.
Corte a cebola em rodelas finas e refogue em azeite até a cebola
estar mole e transparente.
Escorra o bacalhau, desfaça-o em lascas e junte à cebolada.
Deixe refogar lentamente. Polvilhe com farinha, mexa e regue
com leite coado, onde cozeu antes o bacalhau. Deixe engrossar,
mexendo de vez em quando.
Descasque e corte as batatas em cubos e frite em óleo não muito
quente, de forma a deixá-las mais cozidas que fritas. Escorra as
batatas e junte-as ao bacalhau. Tempere com sal, pimenta e nozmoscada.
Deite tudo num tabuleiro untado de ir ao forno, espalhe por cima
as natas e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno até estar
gratinado. Sirva com uma salada fresca de alface e tomate.
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Bacalhau da Tia Rosa
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
Para o Bacalhau:

Para o Molho Béchamel:

. 3 postas de bacalhau
. 5 batatas
. 2 cenouras
. 1 molho de espinafres
. 3 ovos
. 2 cebolas
. 4 dentes de alho
. azeite, sal e pimenta q.b.
. 500 ml de molho béchamel
. queijo ralado q.b.

. 30 gr de farinha
. 30 g de manteiga
. 5 dl de leite
. sal q.b.
. noz-moscada q.b.
. pimenta q.b.
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Bacalhau:
Coze-se o bacalhau, as batatas, as cenouras e os ovos.
Reserva-se um pouco da água da cozedura. À parte, cozem-se os
espinafres.
Tira-se a pele e as espinhas ao bacalhau, partem-se as batatas e
as cenouras e descascam-se e partam-se também os ovos.
Num tacho, coloca-se azeite, cebola e alho picado. Deixa-se
cozinhar até ficar transparente, mistura-se o bacalhau, as
cenouras, as batatas, os ovos e os espinafres. Envolve-se tudo,
mistura-se metade do molho béchamel, coloca-se num recipiente
de forno, cobre-se com o restante béchamel, polvilha-se com
queijo ralado e vai ao forno a gratinar.
Molho Bechamel:
Leve a manteiga a lume brando e deixe derreter. Junte a farinha
com cuidado e desfaça-a na manteiga. Acrescente, pouco a
pouco, o leite e um pouco da água de cozer os ingredientes.
Mexa sempre para não criar grumos.
Deixe ferver durante uns minutos, até engrossar.
Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.
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Bacalhau Idália
(Idália Simões - aluna nº 104)

Aos quatro anos eu já tinha responsabilidades nas lides de casa.
Em cima de um banco, já lavava os pratos que eram de alumínio e os garfos
de ferro que me picavam os dedos.
Não sei se é por essa razão, mas a verdade é que não gosto do trabalho
doméstico.
Quando a casa fica um pouco desalinhada, tenho tendência a ficar ansiosa.
Para me acalmar, vou para a cozinha brincar um pouco com os alimentos, o
que me descontrai imenso, e volto depois para as restantes atividades
caseiras já com outra disposição.
Foi numa dessas brincadeiras, para aproveitar pão (que pode ser substituído
por batata palha), que surgiu o meu bacalhau.

85

Ingredientes:
. 2 ou 3 dentes de alho
. 200 a 300 gr de cebola cortada em meias luas finas
. 100 gr de alho francês cortado fino
. 300 gr de courgette em palitos finos
. 150 gr de cenoura ralada
. 300 gr de bacalhau cru demolhado e desfiado
. 1,5 dl (+ ou -) de molho béchamel
. 2 colheres (sopa) de mayonnaise
. azeite, sal, pimenta e noz moscada q.b.
. 150 gr de batata-palha
. pão ralado e queijo ralado q.b.
Num tacho, colocar o azeite, a cebola e o alho. Juntar uma
pitada de sal e saltear um pouco.
Juntar o alho francês, a cenoura e a courgette e deixar saltear
até estar tudo cozido.
Juntar o bacalhau desfiado (ou paloco ou uma mistura de
ambos). Temperar com sal, noz-moscada e pimenta a gosto.
Manter ao lume até cozer o bacalhau.
Juntar batata-palha (1).
Juntar o molho béchamel a gosto. Misturar bem.
Deitar num recipiente de ir ao forno. Polvilhar bem com pão
ralado e queijo ralado.
Deixar no forno até o queijo derreter e o pão criar uma crosta
estaladiça.
---------------------------------(1) Em lugar da batata-palha, pode usar-se pão que será demolhado ou não,
consoante o molho que houver no tacho; se houver pouco molho e tiver de
demolhar o pão com água, convém que ele fique apenas húmido e não
encharcado.
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Feijão com Bacalhau e Poejos
(Profª Ana Martins)
Esta deliciosa sopa come-se no Alto Alentejo, mais propriamente na região
de Évora, entre Novembro e Fevereiro, altura em que os poejos são
realmente bons. Os poejos são ervas aromáticas que crescem livremente nas
margens das ribeiras. Devem ser frescos e bem verdes.

Ingredientes:
. 4 ovos
. 2 batatas
. 2 cebolas
. 4 dentes de alho
. 2 tomates
. 6 colheres de azeite
. 2 folhas de louro
. 1 molho de poejos
. 4 postas de bacalhau demolhadas
. ½ litro de feijão-manteiga
. pão e sal q.b.
Demolha-se o feijão de um dia para o outro. Coloca-se um
recipiente ao lume com o feijão demolhado, as cebolas, alhos,
tomates, louro, azeite, sal e cobre-se com água. Deixa-se cozer
em lume brando. Quando o feijão estiver cozido, retira-se
metade do feijão para uma tigela e deita-se fora o louro. Triturase o restante feijão com a varinha mágica (incluindo as cebolas,
tomates e alhos). Adiciona-se o bacalhau cortado aos quadrados,
as batatas cortadas às rodelas, os poejos e coze-se.
Depois de cozido, acrescenta-se o feijão que se tinha retirado e
deixa-se ferver. Adicionam-se os 4 ovos para escalfar.
Depois de tudo cozinhado, deita-se numa terrina e acrescenta-se
o pão cortado em fatias finas.
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Pataniscas de Bacalhau
(Profª Ana Martins)
Um petisco verdadeiramente português!
Conta a história que as Pataniscas e os Pastéis de Bacalhau têm uma
origem em comum.
Foram inventados e cozinhados pela primeira vez em Lisboa, durante o
Século XIX, resultado do aproveitamento das aparas de bacalhau que os
galegos guardavam nas suas tabernas. Não sabendo o que fazer a estas
aparas criaram estas iguarias tipicamente portuguesas.

Ingredientes:
. 300 gr de bacalhau desfiado
. ½ cebola
. 2 dentes de alho
. 3 ovos
. 150 ml de cerveja
ou água com gás
. 1 chávena de farinha
de trigo com fermento
. salsa, sal e pimenta q.b.
. 1 limão
Num tacho deite 2 colheres de azeite, a cebola e os alhos
picados. Deixe cozinhar até a cebola ficar transparente.
Retire do lume, deixe arrefecer, e misture as 300 gr de bacalhau
já demolhado, cozido e desfiado, assim como uma mão cheia de
salsa picada.
Separe as gemas das claras dos 3 ovos. Adicione as gemas e a
cerveja, misturando tudo muito bem. Por fim, acrescente a
farinha, sal, pimenta e volte a misturar. Bata as claras em castelo
e envolva-as na massa. Deixe descansar um pouco e coloque o
óleo a aquecer. Depois do óleo quente, deite algumas colheradas
de massa na frigideira e deixe fritar de ambos os lados. Retire e
coloque sobre papel absorvente.
Sirva as pataniscas acompanhadas de arroz de feijão e uma
salada verde.
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PRATOS DE PEIXE
Josefa d’Óbidos

Francisco de Goya -1808 – 1812

O consumo de peixe em Portugal é uma questão sociocultural,
"faz parte da nossa identidade e das nossas raízes.”
Em diversas terras portuguesas, existem estátuas de peixeiras.
Assim acontece na Póvoa de Varzim, Matosinhos, Buarcos,
Figueira da Foz, etc,. Também temos imensos festivais de peixe,
especialmente no Verão. E em épocas eleitorais é cena
obrigatória ver os nossos políticos a darem aquele abraço a
peixeiras, nas visitas aos mercados de peixe.
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As pescas foram sempre protegidas, mesmo no tempo da
ditadura. Salazar protegeu e incrementou as pescas. Recordome, na minha juventude de ver as carrinhas de peixe ”SAPP”
que percorriam todo o país, distribuindo o peixe congelado.
Também tenho bem presente o slogan da menina pescadinha.
O país é um dos líderes no consumo de peixe - é o quarto maior
consumidor do mundo e o primeiro na Europa a 27, o que é
estranho, sendo que outros Países estão bem à sua frente nos
índices de captura (produção) de pescado.
Portugal tem baixas taxas de produção de peixe (cerca de 230
mil toneladas por ano), mas está no topo do consumo (60
quilos per capita por ano).
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Açorda de Camarão
(Profª Ana Martins)
Encontramos em Gil Vicente possivelmente a primeira designação de açorda,
na Farsa dos Almocreves: “Tendes uma voz tão gorda/ que parece alifante/
depois de farto de açorda”. E ainda não havia os atuais conceitos de estética
do corpo, que hoje temos!

Ingredientes:
. 1 pão duro
. 800 gr de camarões
. 5 ovos
. 5 dentes de alho
. 1 ramo de coentros
. azeite e sal q.b.

Escave um pão alentejano ou rústico, de modo a obter uma
caixa, onde irá servir o pitéu.
Cozem-se os camarões, descascam-se e trituram-se as cabeças
na água de cozer os camarões. Passa-se esta mistura por um
passador e rega-se com ela o miolo do pão.
Cobre-se generosamente o fundo de um tacho com azeite e
estalam-se os alhos. Adiciona-se o miolo do pão humedecido,
mexe-se de forma a obter uma açorda homogénea e cremosa.
Introduzem-se os camarões e deixa-se cozinhar um pouco,
mexendo sempre. Juntam-se os ovos, que se desfazem com um
garfo, e os coentros picados.
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Almôndegas de Peixe
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
.700 gr de pescada limpa
. 1 + 1 cebola
. 2 + 2 dentes de alho
. 1 ovo grande
. 2 + 3 colheres (sopa)
de pão ralado
. salsa, manjericão q.b.
. azeite, sal e pimenta q.b.
. pão ralado para polvilhar q.b.
. 1 lata pequena de tomate pelado
. 1 colher (café) de açúcar
. 1 dl de vinho branco
Depois de descongelado, seque muito bem o peixe com um pano
de cozinha, triture bem e coloque numa tigela.
Descasque e lave 1 cebola e 2 dentes de alho, pique-os
finamente e misture-os com o peixe. Junte um pouco de salsa
picada, o ovo, sal e pimenta a gosto, polvilhe com as 2 colheres
de pão ralado e amasse tudo novamente.
Ligue o forno a 180°C. Molde pequenas bolinhas com a ajuda
de pão ralado, coloque-as em espetos de madeira e disponha-as
num tabuleiro de ir ao forno. Regue com um fio de azeite e leve
ao forno durante 20 minutos ou até que fiquem douradinhas.
Retire e reserve.
Prepare o molho: descasque e lave 1 cebola e 2 dentes de alho,
corte grosseiramente, coloque num tacho, junte o azeite e leve
ao lume, mexendo de vez em quando até que fiquem
douradinhos. Acrescente o tomate, o manjericão, sal e pimenta,
deixe ferver, retire do lume, triture tudo muito bem com a
varinha mágica e deite sobre as almôndegas.
Sirva com acompanhamento a gosto.
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Carapaus de Escabeche com Salada Colorida
(Profª Ana Martins)
O Escabeche é um molho típico da Espanha, mais propriamente da
Andaluzia. Utiliza-se para peixe frito, quando se pretende guardar por
muitos dias, porque o vinagre utilizado na preparação conserva-a.
Em Portugal, nas zonas da Estremadura e do Alentejo, utiliza-se também a
salsa. No Algarve utiliza-se tomate e pimentos. O vinagre nunca pode faltar.

Ingredientes:
Escabeche: . 500 gr de carapau pequeno
. 3 dentes de alho
. 2 cebolas
. 1 folha de louro
. azeite e sal q.b.
. pimenta em grão e cravinho q.b.
. farinha e óleo para fritar q.b.
. 2 colheres de vinagre
Salada: . 1 batata
. 1 + 1 cenoura
. 10 feijões-verdes
. 1 ovo
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Molho: . 2 colheres (sopa) de iogurte
. 1 colher (sopa) maionese
. 1 colher (sopa) de sumo de limão
. sal e pimenta q.b.

Escabeche:
Arranje o peixe e deixe-o duas horas a marinar com alho fatiado
por cima, duas colheres de sopa de vinagre, vários grãos de
pimenta preta e sal.
Frite o peixe em óleo bem quente depois de o ter passado por
farinha.
Coloque um recipiente ao lume com o azeite e junte as cebolas
cortadas às rodelas o mais fino possível.
Junte a folha de louro, o cravinho e o ramo de salsa.
Deite o líquido que ficou no recipiente onde o peixe esteve a
marinar, o alho fatiado e os grãos de pimenta que o cobriam.
No fim, adicione duas colheres de vinagre.
Sirva frio e de preferência no dia seguinte.
Salada:
Descasque, parta e coza em água e sal a batata, 1 cenoura e os
feijões-verdes. Coza juntamente 1 ovo.
Escorra a água e disponha os legumes no fundo de um prato de
servir. Deixe arrefecer e cubra com o molho.
Enfeite com a outra cenoura, ralada crua, couve-roxa escaldada
e a clara e gema do ovo cozido também raladas.
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Caril de Lulas e Maçã
com Esparguete e Cenoura
(Mª Margarida Ferreira - aluna nº 52)
CARIL: Sempre que cozinho esta mistura, ela faz-me lembrar as minhas
andanças pela Ásia… Sabor com um pouco de salgado, um pouco de doce,
um pouco de quente e amargo, picante e aromático.
É difícil de definir porque cada mistura é diferente, mas sempre saborosa…

Ingredientes:
. 600 gr de lulas
. 1 maçã
. 1 cebola
. 2 dentes de alho
. 1 colher (sopa) de caril
. azeite, sal, pimenta q.b.
. esparguete q.b.
. cenoura q.b.
. 1 colher (sobremesa) de açafrão
. 1 chávena (chá) de leite de coco
. 1 chávena (café) de vinho branco
Coloque um recipiente ao lume com o azeite, o alho, a cebola, o
caril e o açafrão. Adicione o vinho branco e as lulas. Tempere
de sal e pimenta e deixe cozinhar por 10 m.
Adicione o leite de coco e a maçã cortada em pedaços pequenos
e deixe cozinhar até o molho engrossar.
À parte, coza o esparguete em água e sal. Quase no fim da
cozedura (passados 10m), adicione a cenoura cortada em
esparguete e deixe ferver mais 2m.
Escorra todo o líquido e acompanhe com as lulas.
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Caril de Pescada com Arroz
e Legumes Salteados
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 2 postas de pescada
. 1 cebola
. 2 dentes de alho
. 1 colher (sopa) de caril
. ½ dl de vinho do Porto branco
. 1 dl de leite de coco
. 1 chávena de arroz basmati
. 2 chávenas de água
. 1 cenoura
. 10 feijões-verdes
. 1 pouco de couve-roxa
. ½ pimento-vermelho
. azeite, vinagre, sal e pimenta q.b.
Coloque um recipiente ao lume com um fio de azeite, a cebola e
os alhos picados, caril, sal e pimenta e deixe cozinhar por uns
minutos. Adicione o vinho branco, um pouco de água e a
pescada aos pedaços. Deixe cozinhar por 10 minutos, acrescente
o leite de coco e deixe apurar.
Apague o lume e reserve.
Num tacho coloque as duas chávenas de água com sal e deixe
ferver. Acrescente o arroz e deixe cozer durante 12 minutos.
Apague o lume e reserve.
Lave e corte os legumes em tiras (cenoura, feijão-verde, couveroxa e pimento-vermelho) e coza em água a ferver durante 10 a
12 minutos. Escorra a água e tempere com azeite, vinagre, sal e
pimenta.
Num prato de servir, coloque o arroz, os legumes cozidos e o
caril de pescada com um pouco de molho por cima.
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Feijão-Landim com Camarão
(Rosa Maria - aluna nº 373)
É uma receita de Moçambique, minha terra. É um prato de que sempre
gostei e ainda hoje faço. Este feijão, conforme a região, tem o nome de
feijão-landim, timbauene, que é da folha da nhangana, ou outro.

Ingredientes:
. ½ kg de feijão-landim cozido (pode ser feijão-frade)
- 1 cebola grande
. 2 tomates maduros
. 2 copos de leite de coco
. 1 colher (sopa) de pó de caril
. 3 colheres (sopa) de óleo
. 3 dentes de alho
. 1 folha de louro
. camarão descascado e sal q.b.
Refoga-se a cebola com o alho, sal e tomate. Depois de a cebola
estar loirinha, juntar o caril e a folha de louro. Deixar misturar
bem e acrescentar o feijão já cozido. Mexer e acrescentar o leite
de coco. Deixar o leite cozer e no fim acrescentar o camarão.
Deixar cozer durante 5m.
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Fritada de Robalo com Arroz de Lima
e Coentros
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 2 robalos pequenos
. 1 limão em sumo
. sal e pimenta q.b.
. farinha de milho q.b.
. óleo q.b.
. 2 limas (raspa e sumo)
. 3 chávenas de água
. 1 cebola pequena
. 2 dentes de alho
. azeite q.b.
. 1 colher (sobremesa) de manteiga
. 1 chávena (chá) de arroz carolino
. coentros q.b.
. pimentos-vermelhos q.b.
Corte os robalos às postas, rejeite a cabeça, tempere com sumo
de limão, sal e pimenta, deixe marinar por duas horas ou mais.
Na hora de fritar, enxugue as postas em papel absorvente, passe
por farinha de milho e frite em óleo quente.
Num recipiente, coloque um fio de azeite, a cebola e os alhos
picados, sal, pimenta, deixe cozinhar um pouco, acrescente a
água, deixe ferver e de seguida adicione o arroz.
Deixe cozer por 12m a 15m, junte a raspa e o sumo das limas, a
colher de manteiga e os coentros picados, envolva muito bem e
retire do lume.
Num prato de serviço, coloque um aro, enforme o arroz,
polvilhe com os restantes coentros e uma rodela de lima.
Disponha à volta o robalo frito e pimentos vermelhos de
conserva ou tomate.
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Lombos de Pescada com Coentros
e Puré de Couve-Flor
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:

Lombos de Pescada:
. 4 lombos de pescada
. sal e limão q.b.
. 1 molho de coentros
. 4 a 5 grãos de pimenta preta
. 3 colheres (sopa) de azeite
. farinha q.b.
. meia chávena de leite
. amêndoa moída q.b.

Puré de Couve-Flor:
. 1 couve-flor (só parte branca)
. sal, pimenta q.b.
. noz moscada q.b.
. 1 pacote de natas de soja
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Lombos de Pescada:
Tempere os lombos de pescada com sal, pimenta e sumo de
limão. Deixe marinar por 3 horas.
Retire da marinada, limpe com papel de cozinha e polvilhe-os
com farinha.
Numa frigideira deite duas ou três colheres de azeite e passe os
lombos de pescada dos dois lados, adicione a marinada, tape a
frigideira e deixe cozinhar em lume brando.
Com uma espátula retire os lombos da frigideira. Depois, triture
com a varinha mágica o líquido da frigideira com os coentros, os
grãos de pimenta e meia chávena de leite, até obter uma
consistência espessa.
Deite por cima dos lombos de pescada, polvilhe com um pouco
de amêndoa moída e leve novamente ao lume durante 3 minutos,
para o molho espessar.
Sirva os lombos acompanhados com puré de couve-flor.

Puré de Couve-flor:
Lave e parta em pedaços a couve-flor, escalde-a com água a
ferver. Escorra.
Coloque um tacho ao lume com água, sal e um pouco de nozmoscada. Quando ferver, introduza a couve-flor, tape o tacho e
deixe cozer por 18 minutos.
Escorra a água da cozedura, misture as natas e triture toda a
mistura com a varinha mágica.
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Massada de Peixe
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 400 gr de peixe (corvina)
. 1 cebola
. 3 dentes de alho
. 2 tomates
. 1 dl de vinho branco
. 1 folha de louro
. massa cotovelo q.b.
. azeite, sal e pimenta q.b.
. coentros q.b.
Coza o peixe com um pouco de sal e água. Depois de cozido,
tire-lhe as peles e espinhas e reserve.
Reserve, também, a água da cozedura.
Coloque um recipiente ao lume com o azeite, a cebola e os alhos
picados, deixe cozinhar um pouco, adicione o tomate, louro, sal,
pimenta e vinho branco. Deixe cozinhar mais um pouco. Junte a
água de cozer o peixe, deixe ferver, e adicione a massa. Deixe
cozinhar durante 12m. Adicione o peixe cozido e envolva toda a
mistura. Polvilhe com coentros picados.
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Migas de Feijão Frade, Couve-Galega,
Broa de Milho e Filetes de Pescada
(Profª Ana Martins)

Ingredientes para as Migas:
. 250 gr de couve cortada
para caldo verde
. 1 lata pequena de feijão-frade
- ¼ de broa de milho
- 3 dentes de alho
- 1 folha de louro
- azeite e sal q.b.
Migas: Num tacho, colocar
água a ferver com um pouco
de sal. Deitar a couve de caldo verde, deixar cozer 5m, retirar,
escorrer e reservar. Numa taça, esmigalhar a broa de milho e
escaldar com um pouco de água de cozer a couve (só para
humedecer). Numa frigideira, colocar um pouco de azeite, os
alhos picados, o louro e deixar alourar muito pouco. Acrescentar
a broa, a couve cozida e o feijão-frade. Envolver tudo e formar
um rolo, deixar alourar e colocar no centro de uma travessa.
Ingredientes para os Filetes:
. 8 filetes de pescada
. 2 limões em sumo
. 3 dentes de alho
. 1 dl de leite
. sal e pimenta q.b.
. farinha de milho e farinha de trigo q.b.
. ovos, cebolinho seco e óleo q.b.
Filetes: Marinar os filetes por 2h. Temperar com sal, pimenta,
sumo de limão, leite e os alhos picados. Findo o tempo, enxugar
os filetes com papel de cozinha, passar por farinha de trigo, por
ovo batido e, depois, por farinha de milho com cebolinho. Fritar
em óleo quente, escorrer em papel absorvente e servir
acompanhados pelas migas.
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Pescada à Romana com Salada de Favas
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
Para a pescada:

Para as favas:

. 6 postas de pescada
. 1 limão em sumo
. 2 dentes de alho
. sal e pimenta q.b.
. 2 ovos
. salsa q.b.
. farinha q.b.
. azeite q.b.

. 400 gr de favas
. 2 dentes de alho
. coentros q.b.
. azeite, vinagre q.b.
. sal e pimenta q.b.

Tempere as postas de pescada com sal, pimenta, sumo de limão
e os alhos picados.
Deixe ficar na marinada por duas horas ou mais.
Na hora de fritar, enxugar o peixe com papel de cozinha, passar
na farinha e depois nos ovos batidos com a salsa e um pouco de
sal e fritar em óleo quente.
Retirar o excesso de gordura com papel absorvente.
Cozer as favas em água e sal, escorrer e temperar com o alho
picado, coentros, sal, pimenta, azeite e vinagre.
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Raia com Molho de Pitau
(Mª Margarida Ferreira - aluna nº 52)
Delicioso prato da nossa gastronomia. É servido de Aveiro à Figueira da Foz.
É um prato muito simples, mas refinado que só deve ser consumido em
meses com “ r” pois lá diz o ditado: Raia em MAIO tomba a porta.

Ingredientes:
. 1,5 kg de raia
. 800 gr de batatas
. 1 dl de azeite
. 2 dentes de alho
. 1 folhas de louro
. 1 colher (chá) de colorau
. 1 colher (chá) de vinagre
. sal e pimenta q.b.
Amanha-se a raia e lava-se muito bem. Reserva-se o fígado.
Em seguida corta-se a raia em pencas (este é o nome que se dá
na Figueira da Foz às tiras da raia cortada de alto a baixo).
Temperam-se com sal e, passada 1 hora, cozem-se em água
temperada com sal.
À parte, cozem-se as batatas com a pele e pelam-se.
Entretanto, prepara-se o molho: leva-se ao lume o azeite, os
dentes de alho, o louro, o colorau, o vinagre, a pimenta e um
pouco de fígado da raia (cerca de 40 gr).
Juntam-se 3 colheres da água da cozedura da raia e vai-se
esmagando tudo até engrossar.
Coloca-se a raia numa travessa, contorna-se com batatas cozidas
e rega-se tudo com o molho.
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Salada de Salmão e Batata-Doce
(Mª Vitória Cruz - aluna nº 234)

Este prato exótico é uma adaptação de uma receita africana do Corto Maltese
A hortelã dá-lhe um toque de frescura e o salmão é a prova de que os
ingredientes provêm dos quatro ventos…

Ingredientes:
(para 6 porções)
. 1,5 kg de batata-doce
. 200 gr de salmão fumado
. 200 gr de amêndoas aos cubinhos
. 6 a 8 colheres (sopa) de azeite
. ½ colher (chá) de cominhos
. 1 molho de hortelã
. pimenta moída q.b.
Lave as batatas, descasque e corte em rodelas de 2cm de
espessura.
Cozem-se em muita água durante uns minutos, depois escorremse e reservam-se.
Num tacho coloque o salmão ao lume durante 2m, junte 4
colheres de azeite, os cominhos e as amêndoas.
Deixe refogar durante 3m.
Acrescente as batatas e o restante azeite até embeberem.
Tempere com um pouco de sal e pimenta, junte hortelã picada e
desligue o lume.
Sirva quente.

105

Salmão com Puré de Batata-Doce
e Feijão-Verde
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 posta de salmão
. 1 laranja em sumo
. 1 colher de mel
. sal, pimenta q.b.
. 2 batatas-doces
. feijão-verde q.b.
. 2 dentes de alho
. 1 dl de natas de soja ou outras
. 2 colheres de vinagre balsâmico
. azeite, sal e pimenta q.b.
Coza, em água e sal, duas batatas-doces cortadas em pedaços
pequenos. Depois de cozidas, esmague-as com um garfo e
adicione as natas, envolvendo bem para ligar a mistura.
Leve novamente ao lume durante 2m e reserve.
Arranje o feijão-verde, cortando-o às tirinhas e coza-o em água e
sal. Escorra o feijão e coloque-o numa frigideira com azeite e
alho para saltear um pouco. Reserve.
Tempere o salmão com sal e pimenta e grelhe-o dos dois lados,
sem o deixar passar muito para não ficar seco.
Molho: Num recipiente coloque o sumo de laranja, o vinagre
balsâmico e o mel, mexa tudo muito bem.
Empratamento: Num prato coloque um aro. Preencha a parte
de baixo com puré de batata-doce e por cima o feijão-verde
salteado. Coloque a posta de salmão ao meio e verta o molho
por cima.
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Torta de Atum
(Mª Albertina Silva - aluna nº 258)
O contemplado de hoje é o Afonso.
E como negar um pedido feito, com tanta ternura e quase em surdina, a
lembrar-me que há muito tempo a avó não faz a sua torta preferida!

Ingredientes:
. 5 batatas grandes
. 5 ovos (claras em castelo)
. 5 colheres de manteiga
. 5 colheres de farinha
. 5 colheres de leite
. salsa picada q.b.
. 1,5 latas (grandes) de atum escorrido
. sal q.b.
Faz-se um puré com as batatas, a manteiga, o leite e as gemas.
Acrescenta-se a farinha, a salsa e as claras em castelo.
Vai ao forno num tabuleiro bem untado e com papel vegetal.
Depois de pronto, desenforma-se numa toalha polvilhada com
pão ralado. Recheia-se, enrola-se e enfeita-se ao gosto.
Recheio: Faz-se um refogado com cebola e azeite, põe-se o
atum e esmaga-se. Acrescenta-se um pouco de béchamel, para
melhor estender, e um pouco de salsa picada.
Serve-se com legumes, molho de tomate ou creme béchamel.
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PRATOS DE CARNE

Pintura de: Pyotr Konchalovsky (1876-1956, Russia)

Por que comemos carne?
A alimentação humana é uma das mais diversificadas do reino animal.
Estamos preparados para comer frutas, sementes, vegetais, alguns
tipos de fungos e, é claro, carne.
Mas, afinal, por que podemos ingerir carne? A resposta científica é
bem simples: somos animais omnívoros. O nosso organismo está
preparado para comer de tudo. De acordo com o professor Walter
Neves, antropólogo físico e o maior especialista em homens préhistóricos, o homem nunca foi herbívoro. Dentes pequenos e um
sistema digestivo curto são algumas das características de animais
omnívoros.
Há mais ou menos 2,5 milhões de anos, os nossos ancestrais
descobriram como fabricar ferramentas e começaram a caçar grandes
mamíferos. O resultado foi mais carne na “mesa”, elevando os níveis
de ingestão de proteína, que foram responsáveis pelo desenvolvimento
do cérebro. Porém, a ingestão de sementes, frutas, raízes e outros
vegetais não foi excluída. Por isso, mantemos até hoje as
características omnívoras.
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Por que gostamos tanto de carne?
Embora existam milhões de pessoas no mundo que não comam carne
— ou um determinado tipo de carne — devido a questões ideológicas,
filosóficas ou religiosas, não podemos negar que a carne continua a
ser um dos principais alimentos humanos.
Mas, se somos omnívoros, de onde vem esse impulso por comer
carne? De acordo com diferentes pesquisadores, a preferência que
grande parte da população de hoje tem pela ingestão de proteína tem a
sua origem na última Era Glacial (há cerca de 150 mil anos).
Com a maioria das plantas a morrer ou tendo o seu território
drasticamente diminuído, a caça tornou-se essencial e a ingestão de
carne e de gordura animal tornou-se a base da alimentação humana.

Precisamos de carne para viver?
Embora seja uma excelente fonte alimentar, hoje não dependemos da
ingestão de carne para garantir uma boa nutrição. Graças aos avanços
científicos e às melhorias no cultivo de diferentes plantas, podemos
retirar a proteína da qual precisamos de uma alimentação equilibrada,
que pode ou não ter produtos de origem animal.
Dietas vegetarianas, quando adequadas, podem fornecer tanta proteína
como as dietas omnívoras.
Deveríamos deixar de comer carne?
Para a comunidade científica, não é necessário abandonar
completamente o consumo de carne, mas diminuí-lo. Além do
sofrimento animal, argumento que tem ganhado cada vez mais força
em todo o mundo, as criações em larga escala causam um grande
impacto ambiental. Rebanhos e granjas no mundo inteiro consomem
uma enorme quantidade de água, de forma direta ou indireta. Além
disso, o desmatamento para o aumento das pastagens, o descarte de
dejetos e de carcaças e o uso de antibióticos para aumentar a
produtividade também são um risco para o planeta.
Só para se ter uma ideia, para a produção de um quilo de carne bovina
são necessários 43 mil litros de água, consumida desde a rega da
pastagem ou da soja utilizada na ração do animal, até à quantidade que
o gado consome diretamente. Já para a produção de um quilo de
vegetais, a média é de 200 litros de água.
Diminuir o consumo é a saída apontada até que um novo avanço
ocorra: a carne de laboratório…
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Arroz de Favas com Frango Corado
(Profª Ana Martins)
…E já espreitava a porta, esperando a portadora dos pitéus, a rija moça de
peitos trementes que, enfim, surgiu mais esbraseada, abalando o sobrado –
e pousou sobre a mesa uma travessa a transbordar de arroz com favas. Que
desconsolo! Jacinto, em Paris, sempre abominava favas!...Tentou todavia
uma garfada tímida – e de novo aqueles seus olhos, que o pessimismo
enevoara, luziram, procurando os meus. Outra larga garfada, concentrada,
com uma lentidão de frade que se regala. Depois um brado: Ótimo!...
Ah, destas favas, sim! Ó que favas! Que delícia! (…)
Eça de Queiroz (1845-1900), A Cidade e as Serras, 1ª edição em 1901.
Estas humildes favas, cozinhadas num casarão longínquo em Tormes
(Douro), tiveram o seu grande momento de glória. As favas que mais
brilharam em toda a literatura portuguesa e, certamente, as mais lidas em
toda a literatura universal…
Na Primavera, tempo de favas, sempre que as vejo lembro-me deste pitéu
que me ficou na memória. Desde que li a obra, pensei cozinhá-las. Chegou
o dia, cozinhei, gostei e decidi partilhar.

Ingredientes:
. 300 gr de favas
. 1+1 cebola
. 8 dentes de alho
. 1 folha de louro
. 1 chávena (chá) de arroz
. 3 chávenas (chá) de água
. azeite, sal e pimenta q.b.
. 1 frango
Coza o frango, em água, sal e uma cebola. Aloure a outra cebola
e os alhos em azeite, junte as favas, sal, pimenta e um pouco do
caldo de cozer o frango. Deixe cozer durante 5m. Junte 2 folhas
de louro e 3 chávenas do caldo de frango.
Quando levantar fervura tempere com pimenta, retifique o sal e
junte o arroz. Depois de cozido, arrefeça um pouco o tacho
mergulhando-o em água fria para que o arroz se mantenha
“malandro”. Entretanto, aloure pedaços de frango cozido numa
frigideira com um pouco de azeite, onde previamente tinha
alourado alguns dentes de alho, e acompanhe com o arroz.
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Arroz de Pato Disfarçado
(Idália Simões - aluna nº 104)

Quando a minha filha entrou para a escola, o pai ofereceu-lhe um cachorro.
Nessa época não havia no mercado muita comida para animais e a que existia
era cara.
Eu ia ao mercado local e comprava para o cãozito pescoços de peru com os
quais lhe fazia uma canja que ele adorava.
Um belo dia, preparava-me eu para cozer os ditos pescoços, quando me
tocaram à campainha umas inesperadas visitas.
O meu marido, gentil, porque não era ele que cozinhava, convidou-as para
jantar o que me deixou atrapalhada.
Nesse tempo, o frigorífico não andava lá muito bem recheado e o peixe que
tínhamos para o nosso jantar não chegava para todos.
O que fazer? - perguntei-me.
A solução foi esta:

Cozi os pescoços em água com sal, cebola, cenoura, louro,
alho, salsa, e um chouriço.
Depois de cozidos, tirei-lhe toda a carne que é abundante e
saborosa e coloquei-a a saltear em azeite com uns
bocadinhos de bacon… e retifiquei os temperos.
No fim, misturei a carne com arroz que cozinhei na água de
cozer os pescoços.
Pus a mistura num tabuleiro, enfeitei-o com rodelas de
chouriço e levei ao forno a gratinar.
Durante a refeição um dos presentes disse:
- Este arroz de pato está uma delícia!
E foi assim que nasceu o meu “ARROZ DE PATO DISFARÇADO”.
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Arroz de Pato Tradicional
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 pato pelado e partido aos pedaços
. 2 chávenas (chá) de arroz carolino
. 1 cebola grande
. 150 gr chouriço
. 150 gr bacon
. 3 colheres sopa azeite
. 3 dentes de alho
. 1 folha de louro
. 3 cravos de cabecinha
. 4 dl de vinho tinto
(ou 2 chávenas de chá)
. 1 cálice vinho do Porto
. 6 chávenas (chá) de água
. sal e pimenta q.b.
Num tacho, coloque o azeite, metade do bacon e metade do
chouriço, cortados aos pedaços e deixe cozinhar em lume muito
brando até largarem a gordura. Junte a cebola, o alho, o louro,
sal e pimenta e deixe cozinhar até a cebola ficar transparente.
Acrescente o pato cortado aos pedaços, envolva e deixe alourar
muito bem. Regue com os 2 vinhos (o do Porto é facultativo),
mexa, e junte as restantes metades do chouriço e bacon. Tape o
tacho para estufar até estar cozido. Deixe arrefecer um pouco,
retire o pato, o chouriço e o bacon do tacho, desfie o pato, corte
o chouriço às rodelas, o bacon às tiras e reserve.
Deite os ossos e cartilagens novamente no tacho, acrescente 6
chávenas de água e deixe ferver 5m. Coe o caldo e acrescente as
2 chávenas de arroz. Deixe cozer durante 15m. Se usar arroz
agulha, utilize só 4 chávenas de água.
Num tabuleiro, disponha uma camada de arroz, no meio o pato
desfiado, outra camada de arroz, enfeite com o chouriço e o
bacon cortados, pincele com gema de ovo e leve ao forno a 180º
para dourar.
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Bifes de Cebolada com Espumante Bruto
(Profª Rosário Pinto)
Bifes de Cebolada regados com um bom espumante era o prato de carne que
eu adorava que o meu pai preparasse quando eu o visitava. Só a mão do
Osvaldito, como eu lhe chamava, dava àquele prato um toque de sabor
especial, que ainda hoje recordo, mesmo já não estando ele entre nós há mais
de 13 anos.
Mesmo seguindo a rigor a receita que vi tantas vezes fazer, nunca consegui
sentir o mesmo sabor, pois, para além da refeição, era também a sua
companhia que tornava tudo muito especial.

Ingredientes:
. 3 bifes do lombo médios
. 1 cebola grande
. 3 dentes de alho
. 1 chávena (café) de espumante seco (bruto)
. ½ cálice de vinho do Porto
. 4 colheres (sopa) de azeite
. 1 folha de louro
. pimenta q.b.
. sal q.b.
Colocar numa frigideira larga o azeite, a cebola às rodelas, os
alhos cortados em pequenos pedaços e a folha de louro.
Deixar alourar um pouco, para a cebola suar, e regar com o
vinho do Porto.
Seguidamente, juntar os bifes temperados de sal e pimenta e
deixar estufar um pouco. Acrescentar o espumante e continuar a
cozedura, em lume baixo, até os bifes ficarem no ponto.
Como a carne deve ser do lombo, não é necessário cozinhar por
muito tempo.
Serve-se com arroz branco e salada de alface.
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Bola de Azeitonas e Carnes Frias
(Idália Simões - aluna nº 104)
Tenho uma irmã que faz milagres na arte de confecionar muito mal a
tradicional cozinha portuguesa.
Um dia telefonou-me muito aborrecida e contou-me:
- Vê lá tu! O meu amigo Manuel de Castro do Porto veio visitar-nos e
trouxe-nos um bacalhau que devia ter sido caríssimo, pois as postas eram
muito grossas.
Eu quis cozinhá-lo frito, como a nossa mãe fazia. Convidei uns amigos
franceses para jantar e tu acreditas que tive de fazer à pressa uma massa
com queijo, pois ninguém conseguiu comer o bacalhau.
- Mas por quê? - perguntei.
- Estava super salgado!
- E quantos dias esteve de molho?
- De molho? E era preciso?!
De uma outra vez, telefonou-me para que eu lhe desse a receita da
marmelada. Queria experimentar. Lá boa vontade, ela tem! Dei-lhe a receita
mais fácil, aquela que é feita na panela se pressão.
Horas mais tarde, o meu cunhado telefonou-me e disse:
- Idália!.. Aqui em casa quem quiser marmelada tem de ir buscá-la ao teto.
Tudo isto para dizer que, quando esta minha irmã me deu a provar a bola de
azeitonas feita por ela, eu quase não acreditava.
Aproveitei a ideia, acrescentei-lhe mais uns ingredientes, retirei-lhe outros
que o meu paladar não aceitou, e assim nasceu a minha bola de azeitonas.
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Ingredientes:
. 300 gr de farinha sem fermento
. 2 colheres (chá) de fermento em pó
. 4 ovos grandes (280 gr)
. 1 colher (chá) de sal fino
. 1 dl de azeite
. 2 dl de leite
. 2 colheres (sopa) de aguardente
. 80 gr a 100 gr de azeitonas descaroçadas e picadas (pesar
depois de descaroçadas)
. 150 gr a 200 gr de carnes frias cortadas em cubinhos:
(fiambres, salpicão, presunto, paio, chouriço)
. 150 gr de cenoura ralada ou 100 gr de queijo ralado.
Preparação.
Untar com margarina e polvilhar de farinha uma forma de bolo
inglês.
Num recipiente, pesar a farinha peneirada e juntar o fermento.
Noutro recipiente, colocar os ovos, o sal, o azeite, o leite e a
aguardente. Bater todos estes ingredientes com a batedeira até
estar tudo bem ligado.
Juntar a farinha com o fermento e voltar a bater até obter uma
massa homogénea.
Juntar as azeitonas e as carnes e mexer até que fiquem
uniformemente distribuídas pela massa.
Despejar na forma e levar ao forno a 180º (+ ou –) de 45m a
60m. Tirar do forno só quando o palito vier seco.

115

Bola de Carne
(Ilda Salgueiro - aluna nº 583)

Ingredientes:
. 500 gr de farinha de trigo
. 30 gr de fermento de padeiro
. 4 ovos
. 100 gr de margarina
. 1 chávena (café) de azeite
. 1 chávena (chá) de leite
. 1 colher (sopa) de aguardente
. presunto, chouriço, fiambre, bacon e outras carnes a gosto
. sal q.b.
Deita-se o fermento num alguidar e desfaz-se com um pouco de
água morna, umas pedrinhas de sal e farinha necessária para
ficar uma massa mole. Cobre-se esta massa com um pouco de
farinha e deixa-se repousar por 30m. A esse preparado (parece
uma esponja) junta-se um ovo de cada vez e vai-se batendo
sempre. Seguidamente, junta-se a margarina derretida misturada
com o leite, a aguardente, o azeite e a farinha, e bate-se bem até
levantar bolhas.
Prepara-se um tabuleiro untado com azeite e polvilhado de
farinha. Divide-se a massa em duas partes e recheia-se com as
carnes dentro do tabuleiro. Por cima, pincela-se com gema de
ovo e deixa-se a fermentar por 30m.
Leva-se a cozer em forno forte durante 20m.
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Borrachos com Ervilhas
(Profª Ana Martins)
É uma receita alentejana, de origem árabe. O bacon não constava da receita
original e os temperos eram utilizados em maior profusão e variedade.
Adicionavam gengibre, cominhos e cravinho.

Ingredientes:
. 500 gr de ervilhas
. 2 borrachos (pombos)
. 6 fatias de bacon
. grãos de pimenta preta q.b.
. 1 ramo de coentros
. folhas de alface q.b.
. 1 ramo de hortelã
. 1 dl de vinho branco
. 1 cebola picada
. 2 dentes de alho picado
. 1 dl de azeite
. 1 colher (sopa) de açúcar
Limpe os pombos, lave e tempere de sal e pimenta.
Coloque uma frigideira ao lume com um fio de azeite, coloque
os pombos e vire-os para dourarem de todos os lados. Retire-os
passados dez minutos e envolva-os em fatias de bacon e meta
dentro do bucho de cada um deles uns grãos de pimenta, um
bocado de bacon e um gole de vinho branco.
Num outro tacho refogue a cebola e o dente de alho no restante
azeite. Regue com um copo pequeno de vinho branco, deixe
levantar fervura e junte um ramo de coentros.
Ponha um litro de água no refogado e ponha as ervilhas a cozer
durante 10m.
Tempere com sal e deite uma colher de sopa de açúcar.
Ao fim deste tempo, escorra a água, junte os borrachos às
ervilhas e junte também umas folhas de alface.
Deixe cozer mais 10m e decore com um ramo de hortelã.
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Borrego Assado no Forno à Alentejana
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 2 kg de borrego
. 2 cebolas
. 5 dentes de alho
. 2 folhas de louro
. 1 chávena (chá) de vinho branco
. 1 chávena (café) de vinagre
. pimenta preta, cravinho, colorau, noz-moscada e salsa q.b.
. azeite, banha de porco e sal q.b.
. batatinhas pequenas q.b.
Corte ou mande cortar no talho o borrego aos pedaços.
Prepare uma marinada com algum tempo de antecedência,
devendo ser de véspera, para ficar mais saboroso.
Envolva os pedaços do borrego com os alhos e a cebola
cortados, um pouco de vinho branco, o vinagre, as especiarias e
o azeite. Misture tudo muito bem e reserve.
Na hora de ir para o forno a 180º, coloque as batatinhas
pequenas junto aos pedaços de carne marinados e a banha,
envolva tudo e deixe cozer por cerca de 60m. A meio da
cozedura, vire a carne e as batatas e retifique os temperos.
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Caril de Frango
(Raquela Coutinho - aluna nº 288)

Ingredientes:
. 1 frango médio sem pele
. 1 colher (sopa) de caril em pó
. 1 cebola média
. 100 gr de polpa de tomate
. 1 colher (sopa) de coentros
. sal q.b.
Fritar a cebola no azeite até ficar loura.
Lavar e colocar o frango num tacho com água e deixar cozer.
Ter em atenção que o frango deita muita água. Quando metade
de água evaporar, juntar o caril em pó, a polpa de tomate e os
coentros. Misturar bem. Juntar a cebola frita e deixar cozer num
lume brando. Mexer lentamente de vez em quando.
Se o molho se apresentar grosso, pode adicionar um pouco de
água quente. Se pretender o caril picante, adicione uma
malagueta verde.
Acompanhar o caril com Arroz Basmati.
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Chicharada
(Idália Simões - aluna nº 104)
A minha terra chama-se Águas-Frias. É uma bonita aldeia (não fosse ela a
minha terra) pertencente ao distrito de Vila Real, Província de Trás-osMontes. Já teve muita gente. Hoje, como acontece com muitas outras
aldeias, está quase deserta. Mas o amor à terra faz milagres e eu e os meus
muitos irmãos vivos (ainda somos dez) reconstruímos velhas casas de pedra
para no verão, juntamente com os muitos imigrantes, lhe darmos vida,
razão pela qual essa nossa terra não morre.
A minha terra é rica em feijão-frade (chícharos), grelos e alheiras.
Chícharo tanto pode ser o feijão-frade (mais para norte), como uma
variedade entre o tremoço e o grão (no Centro).
Como noutros tempos se aproveitava o que a terra dava, iam-se inventando
determinados pratos e este é um deles.

Coziam-se num pote (panela de ferro com três pés) os chícharos
juntamente com os grelos e um pouco de sal.
Depois de cozidos, salteavam-se em azeite a ferver com alho e
acompanhavam-se com alheiras que, entretanto, se iam
grelhando nas belas brasas. Não me perguntem por quê, mas
esta iguaria era consumida, por norma, na refeição da noite, à
ceia, da mesma forma que se comiam e ainda se comem as
sardinhas. Neste caso, o hábito nasceu porque era ao fim da
tarde que o pouco peixe que se consumia naquela localidade
chegava à aldeia, trazido à cabeça por uma mulher galega.
Hoje o peixe chega de manhã, numa carrinha frigorífica, mas
quem estiver atento ouve as compradoras dizerem: “ponha-me
também umas sardinhas para logo à noite”.
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Chili
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1/2 kg de carne moída
. 1/2 kg de feijão catarino cozido sem caldo
. 3 tomates médios cortados em cubos médios
. 1 pimentão verde pequeno cortado em cubos
. 1 pimentão vermelho pequeno em cubos
. 1 cebola média cortada em cubinhos
. 3 dentes de alho amassados
. 4 colheres (sopa) de azeite
. 1 lt de água fervente
. cominhos, noz-moscada, tomilho, orégãos e piripiri q.b.
. sal, paprica e pimenta a gosto
. tortilhas crocantes
Cozinhe o feijão somente em água e reserve. Aqueça o azeite
com cominhos, pimenta, piripiri e a paprica. Junte a cebola, os
alhos e os pimentões e deixe até que estejam macios. Adicione a
carne moída, deixe refogar até ficar com pouca água. Junte o
molho de tomate, tomilho, orégãos, o feijão e a água. Deixe
ferver. Quando começar a ferver, baixe o fogo e deixe ao lume
de 5m a 10m. Acompanhe com arroz branco e tortilhas
crocantes.
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Coelho Guisado à Moda da Porcalhota
(Profª Ana Martins)
Em Os Maias, na célebre ida a Sintra de Carlos da Maia com o amigo
Cruges, num break, Eça de Queirós menciona este prato nos seguintes
termos: “O maestro desembaraçou-se do seu grande cache-nez. Depois,
encalmado, despiu o paletó e declarou-se morto de fome. Felizmente estavam
chegando à Porcalhota [à tasca do Pedro Franco]. O seu vivo desejo seria
comer o famoso coelho guisado, - mas, como era cedo para esse acepipe,
decidiu-se, depois de pensar muito, por uma bela pratada de ovos com
chouriço”.

Ingredientes:
. 1 coelho com 1,5 kg
. 1 colher (sopa) de banha
. 3 colheres (sopa) de azeite
. 1 cebola grande
. 3 dentes de alho
. 3 tomates médios
. sal e pimenta q.b.
. 2 dl de caldo de carne
. 1 colher (sopa) de salsa picada
Corta-se o coelho aos bocados. Coloca-se ao lume um tacho
grande com o azeite e a banha e deixa-se aquecer bem.
Acrescentam-se os bocados do coelho, virando-os de todos os
lados para alourarem por igual.
Depois disso, põe-se o lume brando, acrescenta-se a cebola e o
alho picados, o tomate pelado e sem grainhas, cortado aos
bocados, o sal e a pimenta. Deixa-se cozinhar um pouco e
acrescenta-se o vinho.
Tapa-se o tacho, continuando a cozedura por cerca de 40m,
conforme a dureza do coelho. Convém verificar a cozedura.
Depois de cozido, retificam-se os temperos, polvilha-se com a
salsa picada e serve-se bem quente.
Acompanha com batatas fritas, cozidas ou arroz branco.
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Coelho ou Lebre com Feijão-branco e Nabos
(Profª Ana Martins)
Este prato confecionava-se na casa dos meus pais, na época da caça. Era feito
com lebre. Hoje preparo-o com coelho normal, ao qual acrescento alecrim
para lhe transmitir o sabor selvagem. Não é exatamente a mesma coisa, mas
liga muito bem.

Ingredientes:
. 1 coelho ou lebre com 1,5 kg a 2 kg
. 80 gr de bacon (ou toucinho fumado)
. 600 gr de feijão-branco
. 1 nabo grande
. 125 gr de chouriço de carne
. 125 gr de banha
. 3 cebolas
. 4 dentes de alho
. cominhos q.b.
. pimenta preta q.b.
. 1 raminho de salsa e alecrim
. 1 folha de louro
. 2 cravinhos

Vinha de Alhos:
. 6 dentes de alho pisados com casca
. 1 folha de louro
. 2 dl de vinho branco
. 1 colher (sopa) de massa de pimentão
. 4 cravinhos
. 10 grãos de pimenta preta
. sal grosso q.b.
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Colocar o coelho (ou lebre) partido aos pedaços num recipiente,
juntar os ingredientes da vinha de alhos e deixar na marinada de
um dia para o outro.
Demolhar o feijão-branco de véspera.
Cozer o feijão em água abundante com sal, os cravinhos e uma
das cebolas picada.
Coar e reservar a água de cozer o feijão.
Refogar na banha as outras cebolas e o alho picados, o bacon
cortado às tiras e o chouriço às rodelas. Juntar a folha de louro.
Remover o bacon e o chouriço e conservar.
Acrescentar ao preparado os pedaços de coelho (ou lebre),
escorridos da vinha de alhos, e deixar cozinhar durante 10m.
Regar com 1 colher de sopa da marinada e um pouco da água de
cozer o feijão. Juntar a salsa atada e o alecrim.
Tapar o tacho e deixar estufar em lume médio, mexendo de vez
em quando.
Acrescentar água do feijão, caso seja necessário, para não
queimar.
Ao fim de 20m, juntar o nabo cortado em rodelas partidas em
quartos e deixar cozer mais 10 a 12m.
Juntar o feijão e água de cozer o feijão, em quantidade suficiente
para obter um molho encorpado (pode-se juntar alguns feijões
bem esmagados).
Voltar a adicionar parte do bacon e do chouriço, temperar com
um toque de cominhos e retificar os temperos.
Remover o ramo de salsa e alecrim e a folha de louro antes de
servir.
Polvilhar com salsa picada.
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Costeletas à Salsicheiro
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 4 costeletas de porco
. 4 salsichas de lata
. 1 chávena (café)
cheia de pickles
. 4 dentes de alho
. azeite, sal, pimenta q.b.
. salsa e louro q.b.
. 1 colher (sopa) de mostarda
. 1 colher (chá) de farinha
maizena
. 1 dl de vinho branco e vinho do Porto
. 8 azeitonas verdes descaroçadas
Na picadora ou com uma faca pique as salsichas, os pickles e as
azeitonas. Reserve.
Coloque uma frigideira ao lume com azeite, os alhos picados e a
folha de louro. Deixe cozinhar até alourar o alho, sem queimar,
e adicione as costeletas. Tempere de sal e pimenta e frite dos
dois lados. Retire para um prato e reserve.
Ao molho de fritar as costeletas, adicione a mostarda e a farinha
maisena, diluídas nos vinhos, e a mistura de salsichas, azeitonas
e pickles.
Deixe ferver o molho e, se necessário, acrescente um pouco de
água, e retifique os temperos.
Introduza novamente as costeletas na frigideira, envolva-as bem
no molho, polvilhe com salsa picada e sirva acompanhado de
batata cozida e salada.
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Cozido de Grão à Alentejana
(Profª Ana Martins)
Existem variações deste prato nas regiões do Alentejo. Pode ser preparado
com carne de borrego ou com carne de porco e enchidos ou ainda com carne
de coelho.
No que diz respeito aos legumes, não se utiliza muito a couve, mas sim
abóbora-menina, batata, cenoura, feijão-verde, nabo e cebola e ainda o grão
que lhe dá o nome. Não é hábito servir com arroz, mas sim com umas sopas
de pão alentejano e hortelã a nadar no caldo do cozido.

Ingredientes:
. 250 gr de grão
. 500 gr de vagens (feijão-verde)
. 4 batatas
. 2 cenouras
. 1 fatia de abóbora-menina
. 1 kg de entrecosto
. 1 chispe
. 100 gr de entremeada
.1 chouriço de carne (linguiça)
. 1 farinheira
. pão alentejano (duro) q.b.
. hortelã e sal q.b.
Põe-se o grão em água e sal durante 12h.
Numa panela com água suficiente, põe-se o grão, as carnes e o
chouriço, e leva-se ao lume a cozer. Depois das carnes estarem
cozidas, retiram-se da água e reservam-se.
Arranjam-se e lavam-se as vagens, as batatas, as cenouras, a
abóbora cortada em bocados e a farinheira e deitam-se na água
em que se cozeram as carnes.
Depois de tudo cozido, cortam-se as carnes em bocadinhos e
dispõem-se todos os ingredientes numa travessa.
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Frango Bom
(Lúcia Lagoas- aluna nº 276)
Trouxe esta receita de Angola há umas boas décadas e ainda hoje a faço.
Como todas as pessoas que comiam este prato diziam ”Que bom!”, apelidei-o
de “Frango Bom”.

Ingredientes:
. 1 frango
. 1 colher (sopa) de manteiga
. 8 cebolinhas pequenas
. 2 dentes de alho
. 2 copos de vinho branco
. 1 copo de vinho do Porto
. sal q.b.
Comece por tirar a pele ao frango e corte-o aos pedaços.
Corte as cebolas ao meio e os dentes de alho aos pedacinhos.
Coloque tudo num tacho, junte os vinhos, a manteiga e o sal.
Leve ao lume e quando começar a ferver, reduza o lume e deixe
cozer até ficar macio.
Acompanhe com batata frita às rodelas, arroz de pimentos e uma
boa salada.
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Grão Adormecido
(Eulália Rosado - aluna nº 407)
RECEITA ESPECIAL DA MINHA FAMÍLIA:
Sou alentejana, de Reguengos de Monsaraz, e considero que a cozinha
alentejana, modéstia à parte, é a melhor de Portugal.
Pelos ingredientes, pelos sabores e sobretudo pela simplicidade, basta dizer
que, com pão, azeite, alhos e um pouco de coentros, se faz um prato
delicioso, “a açorda d’alho”, ou açorda alentejana.
Há imensas receitas que habitualmente a minha mãe fazia e que, dentro da
sua simplicidade, eram iguarias sem igual.
Por exemplo: os famosos ovos mexidos com espargos do campo, a
inesquecível lebre frita, que era invariavelmente acompanha com miga de
batata (puré de batata), e ainda o saudoso cozido de lebre.
Digo saudoso, porque há imensos anos que não o como, e tenho algum receio
de dar a receita, porque pessoalmente nunca a fiz.
Tentei obtê-la junto de alguns familiares, mas ninguém me soube dar a
receita correta.
Sei que os ingredientes são: lebre, grão, abóbora, nabo, rama do nabo, feijãoverde, hortelã, chouriço e toucinho. O chouriço e o toucinho eram sempre da
matança do porco que fazíamos anualmente e, por isso, tinham um sabor
muito especial.
Mas como não vos quero deixar com água na boca, vou dar uma receita
facílima e que é uma especialidade na minha família.
Este prato é muito bom para o Inverno e quando temos várias pessoas para
almoçar, pois dá tempo para preparar tudo nas calmas, à alentejana…
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Ingredientes:
- 1 embalagem de grão para demolhar
- 2 farinheiras
- 2 kg de entrecosto.
Este prato é feito na panela de pressão.
Demolha-se o grão de um dia para o outro, coloca-se no fundo
da panela de pressão e cobre-se com água apenas em quantidade
suficiente para cobrir o grão. Por cima, coloca-se o entrecosto
com um pouco de sal, mesmo pouco, e por último as farinheiras
inteiras.
Tapa-se a panela de pressão e deixa-se cozer durante 20m
depois de levantar pressão.
Apaga-se o lume e embrulha-se a panela num cobertor, sem a
abrir, e deixa-se ficar a dormir durante 3h.
Depois é só abrir e servir porque está pronto.
Como disse, este prato é ótimo quando se tem várias pessoas a
almoçar porque durante as 3h em que o grão está a dormir,
podemos preparar a sobremesa, pôr a mesa, etc… sem stress.
Aconselho este prato para o almoço pois, embora seja só cozido,
torna-se um pouco pesado para o jantar.
É só assim, não leva mais nada, e para quem gosta destes três
ingredientes é ótimo .
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Lebre de Bruxa
(Profª Ana Martins)
No Alentejo corria a lenda de que esta lebre fazia feitiço.
Quando uma rapariga queria namorar um rapaz, arranjava forma de alguém
da família dele lhe preparar esta receita, para o namoro começar.

Ingredientes:
. 1 lebre ou coelho
. vinagre q.b.
. azeite q.b.
. toucinho grosso q.b.
. banha de porco q.b.
. 2 copos de vinho tinto
. 2 cebolas médias
(picadas)
. 3 dentes de alho (picados)
. sal e pimenta q.b.
. 1 molho de cheiros com:
- 1 folha de louro
- salsa
- 1 ramo de manjerona
Numa caçarola grande deite as três gorduras: o azeite, toucinho
grosso e banha de porco. Junte a cebola e o alho picados e o
ramo de cheiros. Ponha tudo no tacho ao mesmo tempo e deixe a
cebola quebrar e ficar macia.
Acrescente dois copos de vinho tinto e a lebre (ou coelho)
partida em bocados grossos.
Deixe ferver em lume brando durante 1 hora.
Ao fim deste tempo, separe a carne e passe o molho por um
passador fino. Leve ao lume e adicione sal e pimenta.
Ferva mais 5m e está pronta.
Pode acompanhar com batatas fritas, cozidas ou arroz.
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Milho em Grão (em Sto. Antão)
(Cachupinha - nome em algumas ilhas)
(Mª Albertina Silva - aluna nº 258)
Memórias lá de casa: - Mãe, o que é hoje o almoço?
- Peixe!
- Peeeeeixe, outra vez?
Era sempre a exclamação da Zuleika, nossa irmã, que não apreciava muito as
refeições de peixe. Mas era o que mais abundava, sendo nós de uma vila
piscatória. Do agrado de todos era, sem dúvida, o “ milho em grão” com que
a nossa mãe nos surpreendia e cuja receita podem experimentar.

Ingredientes:
. 800 gr de milho verde cortado rente à espiga
. 350 gr de abóbora, em pequenos cubos
. 350 gr de ervilha verde
(de Cabo Verde, muito semelhante à ervilha portuguesa)
. 3 linguiças
. 2 ou 3 tomates
. cebola, alho e azeite q.b.
. malagueta e coentros q.b.
Faz-se um refogado com o
azeite, a cebola, os alhos e as
linguiças
em
pequenos
pedaços.
Acrescenta-se
o
tomate e o resto dos
ingredientes. Deixa-se apurar.
Retificam-se os temperos. Para
quem goste, usa-se batata-doce
também em pequenos pedaços.
No fim, acrescentam-se os coentros.
Nota: Como nem sempre há espigas de milho verde, substitui-se
por milho enlatado, do mais miúdo. No fim, tritura-se um pouco
de milho, côa-se e acrescenta-se ao milho em grão já quase
pronto para dar mais consistência ao molho. Deixa-se também
apurar antes de acrescentar os coentros.
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Paelha à Valenciana
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 cebola
. 3 dentes de alho
. 1 chávena (chá) de ervilhas
. 1 colher (sopa) de açafrão pó
. 1 pimento-vermelho assado
. 2 chávenas (chá) de arroz
. 300 gr de camarões médios
. 300 gr de camarões grandes
. 300 gr de peito de frango
. 200 gr de lombo de porco
. 300 gr de lulas em anéis
. 300 gr de mexilhão com concha
. 4 chávenas (chá) de água a ferver
. azeite, sal e pimenta q.b.
Cozinhe o mexilhão e o camarão (que deve ser grande) na água
a ferver.
Os camarões devem cozer durante 3m e o mexilhão até as
conchas abrirem. Rejeite os mexilhões cujas conchas
permanecerem fechadas. Escorra o caldo e reserve.
Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho picados.
Acrescente o lombo de porco e o peito de frango cortados aos
pedacitos. Deixe cozer um pouco, adicione as ervilhas, a
cenoura, as lulas e o arroz, deixando fritar durante 4m.
Junte o caldo do mexilhão, o açafrão e o sal e leve a cozer, em
lume brando, durante 10m. Caso seja necessário, adicione um
pouco mais de água. Adicione os camarões médios, deixando
cozinhar 5m. Acrescente os camarões grandes e o mexilhão,
tape e deixe cozinhar mais 5m.
Retire a paella do calor, enfeite com o pimento vermelho, os
restantes camarões e mexilhões, e sirva de imediato.
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Pataniscas de Farinheira
(Profª Ana Martins)
Pataniscas de farinheira, chouriço ou de sobras de carnes, são sempre
uma boa sugestão para uma refeição.

Ingredientes:
. 6 ovos
. 2 farinheiras
. 2 dentes de alho pisados
. 1 cebola
. bastante salsa
. farinha q.b.
Batem-se os ovos com a farinha e adiciona-se a salsa, os alhos e
a farinheira cozida e desfeita. Tem de ficar um polme não muito
líquido, mas se ficar muito grosso adicione leite ou água.
Deite a massa às colheradas em óleo bem quente para formar as
pataniscas.
Retire, coloque em papel absorvente e sirva acompanhadas de
arroz de tomate, pimentos e uma boa salada.
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Peito de Frango Fatiado
com Puré de Batata-doce
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 peito de frango
. 2 dentes de alho
. 1 colher (café) de pimenta-rosa
. 1 colher (café) de cebolinho
. ½ cálice de vinho do Porto
. 2 colheres (sopa) de iogurte grego
. azeite, sal e pimenta q.b.
Corte o peito de frango em fatias finas, tempere de sal e pimenta.
Numa frigideira, coloque um fio de azeite e os alhos picados. Deixe
cozinhar um pouco, adicione o frango fatiado, tempere com o
cebolinho e a pimenta-rosa, deixe cozinhar mais um pouco, vire e
tempere com o vinho do Porto e o iogurte, mexendo e envolvendo
tudo muito bem.
Sirva acompanhado de puré de batata-doce, espinafres salteados e
cenoura ralada.
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Perna de Borrego à Moda do Alto Alentejo
(Lúcia Lagoas- aluna nº 276)
Quando era miúda, na minha casa não se fazia bolo no dia de anos.
A tradição era o/a aniversariante escolher os pratos e as sobremesas desse dia.
Muitas vezes escolhia-se esta receita devido ao seu sabor e cor.

Ingredientes:
. 1 perna de borrego
. 1 kg de feijão-verde
. 500 gr de ervilhas
. 1cenoura
. 2 batatas
. 1 cebola grande
. 2 dentes de alho
. 1 tomate grande
. 2 colheres (sopa) de azeite
. salsa
. pimentão doce (colorau)
. sal q.b.
. fatias de pão alentejano
Corte a perna de borrego aos pedaços e retire as gorduras.
Leve o azeite ao lume, faça um refogado com a cebola, o alho e
o tomate.
Quando estiver tudo murcho, junte a salsa picada e o colorau.
Junte a carne e o sal e envolva bem para a carne tomar o gosto.
Acrescente água a ferver e deixe cozer até o borrego ficar bem
cozido. Junte o feijão-verde, a cenoura e as batatas e, por último,
as ervilhas.
Depois de todos os ingredientes estarem bem cozidos, verta o
preparado para uma terrina onde previamente colocou as fatias
de pão alentejano. Sirva de imediato.
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Pezinhos de Coentrada
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 2 kg de pezinhos de porco
. 2 cebolas
. 2 cravinhos-da-Índia
. 2 cabeças de alho
. 2 molhos de coentros
. 1dl de azeite
. 0,5 dl de vinagre
. 1 colher (sopa) de farinha de trigo
. sal q.b.
Arranje e lave muito bem os pezinhos de porco. Coloque-os
numa panela de pressão e cubra-os com água. Junte-lhe as
cebolas previamente descascadas, os cravinhos, tempere com sal
e coza durante 20m. Deixe arrefecer, desosse e reserve.
Esmague os alhos, pique os coentros e aloure tudo no azeite.
Adicione-lhes a carne e deixe refogar um pouco. Refresque com
o vinagre e quando começar a ferver, acrescente a farinha
dissolvida em água fria. Por fim, junte o caldo da cozedura da
carne de forma a obter um molho um pouco grosso.
Retifique os temperos e sirva.
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Salada Russa e Panados de Lombo de Porco
(Profª Ana Martins)
Panados de lombo de porco: Um dos pratos preferidos do meu afilhado
Jaime. Esta iguaria é obrigatória em todas as suas festas.

Ingredientes Panados:

Ingredientes Salada Russa:

. 1 kg de lombo de porco
. 1 cebola
. 5 dentes de alho
. 2 folhas de louro
. salsa q.b.
. 2 limões em sumo
. 1 fio de azeite

. 4 batatas
. 400 gr ervilhas
. 400 gr de cenoura
. 2 ovos
. 1 iogurte
. 4 colheres (sopa) de maionese
. sal, pimenta, sumo limão q.b.
. salsa, azeitonas, bagos romã q.b.

Corte o lombo em fatias, com cerca de 1cm, e espalme-as
batendo com um martelo de bifes. Tempere com o sal, pimenta,
alho, cebola, salsa, louro, sumo de limão e o azeite. Deixe a
marinar de um dia para o outro. Na altura de fritar, limpe os
bifes dos temperos, passe por farinha, ovo batido e pão ralado e
frite em óleo quente. Coloque em papel absorvente e sirva
quente ou frio. Corte os legumes em pedaços pequenos e coza
em água com sal, acrescentando as ervilhas e os ovos.
Depois de cozidos, escorra bem os legumes e disponha numa
travessa. Cubra com a seguinte mistura: maionese, iogurte, sal,
pimenta e sumo limão. Enfeite com raminhos de salsa, pedaços
de azeitona, bagos de romã e algumas rodelas de ovo cozido.
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BOLINHOS SECOS
para Acompanhar Café, Chá
ou um Bom Licor

Quadro ´”óleo sobre tela” – Josefa d´Obidos

Bolinhos secos, é como eu gosto de lhes chamar, e não
biscoitos, embora em Portugal normalmente chamemos
biscoitos a todos os bolos secos.
A palavra “biscoito” vem do latim “biscoctu” que significa
cozido duas vezes. Era o que se fazia ao pão destinado às
viagens marítimas dos séculos XIII e seguintes. O pão era
cozido duas vezes para não se estragar durante as longas viagens
nos mares.
Já Afonso X (1221-1284), o Sábio, rei de Castela e Leão,
aconselhava aos seus marinheiros o abastecimento das naus com
determinados alimentos e água antes de enfrentarem o oceano.
Nessas recomendações, diz, a certa altura, que “deven traer (…)
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vizcocho, que es un pan muy liviano porque se cuece dos veces e
dura mas que otro, e non daña; (…)”, isto é, “devem levar (…)
biscoito, que é um pão muito leve, porque se coze duas vezes, e
dura mais que o outro pão e não se estraga”. O abastecimento
das naus com “biscoito” era absolutamente comum e temos
disso um divertido testemunho no Auto da Índia, de Gil Vicente,
onde a personagem Constança sofre uma tremenda desilusão
porque pensa que o marido afinal já não parte para a Índia e
ficam, assim, frustradas as esperanças de se divertir na sua
ausência. Por isso, desabafa: “Andei na má-hora e nela / A
amassar e a biscoutar, / Pera o demo o levar / À sua negra
canela / E agora dizem que não(…)”
Ainda hoje se usa a dupla cozedura nalguns bolos, como é o
caso do “Cantuccini”, cuja receita se indica adiante.
Caso os bolos não sejam cozidos duas vezes, é preferível utilizar
a expressão “bolinhos secos”, pelos motivos que acabámos de
referir.
Os bolinhos secos que escolhemos, excetuando os “cookies” de
origem americana, são representativos de algumas das nossas
regiões e tradições.
Optámos por uma pequena amostra para representar, neste livro,
a enorme variedade deste tipo de doçaria na tradição culinária
portuguesa.
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Almendrados
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 250 gr de amêndoas trituradas com pele
. 250 gr de açúcar
. 2 claras
. raspa de limão q.b.
Triturar as amêndoas com pele até ficarem em pedaços
pequenos mas não em pó. Guardar algumas amêndoas para
colocar uma por cima de cada biscoito.
Bater as claras em castelo firme, incorporar aos poucos o açúcar
como se estivesse a criar um merengue, sempre a bater.
Adicionar as amêndoas picadas e um pouco de raspa de limão.
Mexer com uma colher de pau até a massa ficar bem envolvida.
Forrar com papel vegetal um tabuleiro de levar ao forno, colocar
colheradas da massa distanciadas (embora os almendrados não
cresçam tanto como os biscoitos que levam farinha e fermento).
Colocar uma amêndoa inteira por cima de cada colher de massa.
Levar o tabuleiro a um forno pré-aquecido a 100ºC durante
cerca de 1h. Pode também aumentar-se a temperatura para
170ºC para ficarem mais estaladiços por fora e suaves por
dentro. Com esta temperatura mais elevada, os almendrados
devem estar prontos em 30m ou 40m, dependendo do tamanho
deles.
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Argolinhas Alentejanas
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 125 gr de açúcar
. 125 ml de azeite morno
. 4 ovos grandes
. 5 colheres (sopa) de aguardente
. 600 gr de farinha de trigo
. 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
. raspas de 1 limão grande
Bata os ovos com o açúcar até obter um creme fofo.
Junte o azeite morno, a aguardente e as rapas do limão.
Acrescente metade da farinha ao preparado anterior e mexa
muito bem.
Misture o fermento com a restante farinha e adicione à massa,
incorporando muito bem.
Retire pedaços de massa, molde uma tira, enrole em forma de
rosca. Coloque num tabuleiro de ir ao forno, coberto com papel
vegetal. Leve a cozer a 220º C.
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Biscoitos de Lamego
(Profª Teresa Romão)

Ingredientes:
. 100 gr de açúcar
. 80 gr de manteiga (à temperatura ambiente)
. 2 ovos + 1 gema
. raspa de 1 limão
. 300 gr de farinha (com fermento)
. manteiga, farinha e açúcar q.b.
Ligue o forno a 200º. Unte um tabuleiro com manteiga e forre-o
com papel vegetal.
Bata o açúcar, a manteiga, 1 ovo, a gema, a raspa de limão e a
farinha com o fermento até ficar tudo bem ligado.
Coloque a massa em cima duma superfície de trabalho
polvilhada com farinha e faça rolinhos de 15cm de comprimento
e espessura de um dedo. Dobre os rolinhos ao meio, formando
uma letra e disponha-os no tabuleiro. Bata o ovo restante,
pincele com ele os biscoitos e polvilhe-os com açúcar.
Leve-os a cozer no forno previamente aquecido durante 10m.
Deixe-os arrefecer e retire-os do tabuleiro.
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Bolachas da avó Tide
(Mª José Duarte - aluna nº 24)

Teria eu uns nove ou dez anos quando a minha mãe me ensinou a receita
destas bolachas. Foi também por essa idade que fiz o mesmo com a minha
filha. A partir dessa altura a receita mudou de nome e passou a chamar-se
“BOLACHAS DA AVÓ TIDE”. Pode ser que a minha fila também ensine
o meu neto, seu filho, e a receita continue a manter-se na família.

Ingredientes:
. 125 gr de açúcar
. 125g de manteiga
. 400 gr de farinha
. 2 ovos
. 1 colher (chá) de fermento
. raspa de limão
Bata as gemas com o açúcar. Junte a manteiga, as claras batidas
em castelo e, por fim, a farinha com o fermento e a raspa de
limão.
Tire pequenos pedaços de massa e, ou com as mãos ou com
forminhas próprias, desenhe-as a seu gosto.
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Bolachinhas de Gengibre
(Mª José Duarte - aluna nº 24)

Ingredientes:
. 250 gr de farinha
. 200 gr de açúcar mascavado
. 70 gr de margarina ou manteiga
. 2 ovos
. 2 colheres (café) de gengibre em pó
. raspa da casca de 1 limão
. 1 colher (café) de fermento em pó
. sal q.b.
Bata a margarina ou manteiga com o açúcar mascavado, os ovos
e uma pitada de sal até obter um creme.
Adicione o gengibre e a raspa da casca do limão.
Misture e incorpore a farinha com o fermento.
Molde em bola e deixe descansar 1h no frigorífico. Estenda a
massa e recorte as bolachas. Leve a cozer em forno,
previamente aquecido, durante uns 10m a 15m.
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Broas de Natal
(Mª Cândida Lourenço - aluna nº 562)
Fui criada no Canadá, sem tradições portuguesas. Um dia, conheci a Cônsul
Geral na Embaixada Portuguesa que partilhou comigo esta receita da sua
terra, Santarém. Desde esse dia até agora, tenho feito estas broas que me
deliciam e entusiasmaram para vir reformar-me em Portugal.
Vivo em Carnaxide e continuo a fazer estas broas na época do Natal e
também em outras alturas do ano, pois são saudáveis e muito deliciosas!

Ingredientes:
. 1 kg de batata-doce (cozem-se e trituram-se as batatas em puré)
. 750 gr de açúcar louro
. 750 gr de farinha
. 1 colher (chá) de canela e outra de erva-doce
. 3 ovos
. sal q.b.
. raspa de laranja e de limão q.b.
. 2 colheres (sopa) de mel
. 1 colher (sobremesa) bicarbonato de sódio
. 2 pacotes de passas
. 1 pacote de nozes
. 1 pacote de pinhões
. 1 prato de farinha para moldar as broas
Mistura-se tudo, formam-se as broas com as mãos envoltas em
farinha e levam-se ao forno.
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Cantuccini
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 250 gr de farinha
. 200 gr de açúcar
. 200 gr de amêndoa palitada
. 2 ovos e 1 gema
. uma pitada de sal
.1,5 colher (chá) de fermento em pó
Misturam-se primeiro os ingredientes sólidos e depois os ovos,
ligando tudo muito bem.
Unta-se um tabuleiro. Forra-se de papel vegetal e unta-se de
novo. Espalha-se a massa no tabuleiro.
Aquece-se o forno a 170º e coloca-se o tabuleiro com a massa
no forno durante 30m.
Desenforma-se, deixa-se arrefecer um pouco, corta-se a massa
em tiras e volta a meter-se no forno a 180º durante mais 5m a
10m.
Retira-se, deixa-se arrefecer e guarda-se em caixas metálicas ou
em frascos de vidro.
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Cookies Americanos
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 200 gr de farinha
. 1 colher (café) de sal
. 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
. 150 gr de manteiga
. 50 gr de açúcar
. 50 gr de açúcar mascavado
. 1 ovo
. 100 gr de chocolate partido ou pepitas
. 50 gr de nozes
. 50 gr banana desidratada
. baunilha q.b.
Misture a farinha, o sal e o bicarbonato e peneire.
Num recipiente, misture a manteiga e os açúcares e bata muito
bem. Junte a baunilha e o ovo e envolva toda a mistura.
Adicione a farinha peneirada e envolva.
Misture o chocolate partido ou pepitas, as nozes e a banana
desidratada. Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal e
disponha sobre ele montinhos do preparado.
Leve a cozer em forno aquecido a 180º por 10m.
Deixe arrefecer e coloque em caixa bem fechada.
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BOLOS

Quadro óleo sobre tela “Josefa D’Óbidos

O bolo surgiu no Egito Antigo e era feito a partir de pães
adoçados com xaropes de frutas, tâmaras e passas. No período
do Império Romano, a receita foi melhorada. Já então
conheciam a técnica da fermentação. Foram eles que criaram a
designação de “bolo”, por causa do formato redondo, como uma
bola, em latim “bulla”.
As velas acesas nos bolos de aniversário simbolizavam a lua
cheia, símbolo de Ártemis, deusa grega da fertilidade, caça e
maternidade, a que corresponde, na mitologia romana, a deusa
Diana.
Porém, a real diferença entre pães e bolos só veio a definir-se
durante o Renascimento.
O primeiro bolo de andares de que se tem notícia teria sido feito
para o casamento de Catarina de Médici com Henrique II de
França em 1533. Em 1568, na Alemanha, no casamento de
Guilherme da Baviera com Renata de Lorena (França), o bolo
tinha mais de 3 metros da altura e dele saiu Ferdinando da
Áustria. No reinado da Rainha Vitória do Reino Unido houve
muitas festas com bolos até 200 kg e com 2 metros de altura.
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Boleima
(Profª Ana Martins)
Este bolo, de confeção simples e modesta, fabricado sem ovos, tem origem
popular e contraria a receitaria alentejana (que utiliza muitos ovos). Existem
algumas variantes da “boleima”: Boleima de maçã (rica) – Marvão e
Alpalhão; Boleima folhada de canela (pobre) – Portalegre; Boleima à antiga,
de Castelo de Vide, que deriva do pão ázimo judaico, unicamente
confecionado com farinha, água, sal e azeite. Ao longo da história, começou
a juntar-se açúcar, canela, maçã e fermento a esta receita, surgindo a boleima,
tão apreciada nos dias de hoje.
Em outras zonas do Alentejo, um bolo muito semelhante é denominado «bolo
de fundo do alguidar» para significar que é obtido a partir das raspas do
alguidar onde foi amassado o pão e a que se acrescenta gordura, açúcar e
canela até se obter uma massa pastosa que se leva a cozer no forno durante a
cozedura do pão ou logo a seguir.

Ingredientes:
. 250 gr de farinha
. 1 colher (chá) de fermento
. 1 pitada de sal
. 100 ml leite morno
. 100 ml azeite
ou banha derretida
. 2 maçãs
. açúcar e canela q.b.
. nozes q.b.
Peneire a farinha, junte o fermento e o sal, aqueça o leite e
adicione. Junte o azeite e faça uma bola envolvendo bem os
ingredientes. Divida em dois e estenda uma parte no fundo de
um tabuleiro untado e forrado com papel vegetal.
Polvilhe com açúcar e canela, cubra com uma camada de maçã
laminada, espalhe as nozes e polvilhe novamente com açúcar e
canela. Cubra com a segunda metade da massa e polvilhe com
açúcar e canela novamente. Leve ao forno aquecido a 180º
durante 20m.
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Bolo com Alfarroba e Passas
(Custódio Calado - aluno nº 343)
Esta é uma adaptação de uma receita de bolo de chocolate.
O cacau foi substituído por farinha de alfarroba e a manteiga por azeite.
Fica delicioso e é mais saudável!

Ingredientes:
(para 12 porções)

. 2 chávenas de açúcar
. 6 claras
. 1 chávena de leite
. 3 colheres (sopa) de azeite
. 3 chávenas de farinha de trigo integral
. 2 colheres (sopa) de farinha de alfarroba
. 1 colher (chá) de fermento em pó
. 1 chávena de passas, miolo de nozes e bagos de romã
Numa taça de vidro ou loiça batem-se o açúcar, uma clara e o
azeite até obter um creme. Misture as farinhas, o fermento e o
leite e junte-os alternadamente ao creme anterior.
Bata as claras em castelo e adicione ao preparado juntamente
com as passas, envolvendo sem bater. Verta numa forma com
buraco, untada e polvilhada com farinha.
Leve ao forno, previamente aquecido à uma temperatura média,
durante cerca de 40m.
Verifique, com um palito, se está cozido e, após desenformar,
decore com nozes picadas e bagos de romã.
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Bolo de Aniversário (para 24 pessoas)
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
Bolo
. 12 ovos
. igual peso de açúcar
. metade do peso de farinha
. 1 colher (sobremesa)
de pó royal (fermento)

Recheio e Cobertura
. 2 kg de morangos
. 800 gr de natas
. 2 + 4 colheres de açúcar
. 1 casca de limão
. 1 colher de sobremesa
de farinha maisena

Lave e arranje os morangos. Se forem grandes, fatie-os, se
forem pequenos, corte-os ao meio. Reserve alguns inteiros para
enfeitar o bolo no final.
Coloque um tacho ao lume com 12 morangos, 2 colheres de
açúcar e 1 dl de água. Deixe ferver 15m, triture com a varinha
mágica e leve novamente ao lume para adicionar a maisena
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diluída num pouco de água. Mexa muito bem. Retire do lume e
reserve.
Bata as natas com a casca de limão para fazer chantilly e,
quando estiverem quase no ponto, acrescente as 4 colheres de
açúcar e continue a bater. Guarde no frigorífico até à hora de
utilizar para rechear e cobrir o bolo.
Parta os ovos e separe as claras das gemas. Bata as claras em
castelo firme. Reserve.
Bata as gemas com o açúcar até dobrarem de volume, acrescente
intercaladamente as claras e a farinha com o pó royal
(fermento), sem bater, só envolvendo.
Quando toda a mistura estiver homogeneizada, deite numa
forma pincelada com manteiga ou creme vegetal, coberta com
papel vegetal que, por sua vez, também é pincelado com
gordura.
Leve a cozer em forno pré-aquecido a 180º por cerca de 1 hora,
Faça o teste do palito para saber quando está cozido.
Depois de frio, parta o bolo ao meio e recheie com chantilly e
parte dos morangos cortados, pincele com a geleia de morango,
não esquecendo de guardar uma parte para a decoração final.
Arme novamente o bolo e cubra com chantilly e morangos e
pinceladas de geleia.
Guarde no frigórico até consumir.
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Bolo de Anos de Chantilly e Ananás
(Lúcia Lagoas - aluna nº 276)
Faço este bolo com frequência e todos dizem que é maravilhoso.
É fresco e docinho. É o bolo preferido da minha filha.

Ingredientes para o bolo:
. 250 gr de açúcar
. 6 ovos
. 250 gr farinha com fermento
. 1 chávena de óleo
Ingredientes para o recheio:
. 75 gr de açúcar
. 2 embalagens de natas
. 1 lata de ananás pequena
Para a decoração:
. 1 embalagem de amêndoa laminada e torrada
Bata as claras em castelo e reserve. Seguidamente bata as gemas
com o açúcar até ficarem esbranquiçadas, junte o óleo e volte a
bater. Adicione a farinha peneirada com o fermento e, por
último, envolva as claras em castelo.
Unte uma forma com manteiga e polvilhe-a com farinha. Deite o
preparado na forma e leve ao forno, previamente aquecido a
180º, durante 20m a 25m.
Enquanto o bolo coze, bata as natas com o açúcar. Estas devem
ter estado previamente no congelador durante 10m.
Retire do forno e deixe arrefecer um pouco. Corte o bolo ao
meio (com a ajuda de uma linha ou espátula). Regue as duas
partes com a calda da lata de ananás.
Barre com chantilly uma das partes e coloque o ananás partido
aos pedaços. Coloque a metade sem chantilly sobre a base.
Cubra todo o bolo com chantilly e decore com a amêndoa
torrada.
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Bolo de Banana e Mirtilo
(Profª Ana Martins)
Quando li que os mirtilos eram dos frutos com maior valor nutritivo
conhecido, com vitaminas A, B, C, E e K, bem como potássio, cálcio,
magnésio e fósforo (e por isso se lhes chama “fruta da longevidade”), decidi
alterar uma receita de bolo que muito aprecio, “Bolo Inglês - receita da minha
tia”, trocando os frutos secos por mirtilos e banana. Assim, nasceu esta linda
e saborosa iguaria…

Ingredientes:
. 3 ovos
. 125 gr de manteiga
. 125 gr de açúcar
. 240 gr de farinha + 1 colher p/ envolver as frutas
. 1 colher (chá) de pó royal (fermento)
. 200 gr de bananas
. 150 gr de mirtilos
. 1 cálice de vinho do Porto
Bate-se bem a manteiga (à temperatura ambiente) com o açúcar,
até obter um creme fofo. Mistura-se um ovo de cada vez,
intercalando com a farinha misturada com o fermento. De
seguida, acrescenta-se o vinho do Porto. Cortam-se as bananas
em pedaços pequenos, do tamanho dos mirtilos, misturam-se as
duas frutas, envolvem-se em farinha e misturam-se na massa.
Vai ao forno aquecido a 190º em forma untada e enfarinhada.
Coze durante 40m a 45m.
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Bolo de Banana e Nozes
(Felicidade Silva - aluna nº 65)

Ingredientes:
. 1 chávena de açúcar
. 1 chávena de óleo de girassol
. 3 ovos
. 3 bananas maduras esmagadas
. 1 chávena de farinha
. 1 chávena de pão ralado
. 1 colher (chá) de fermento
. 1 colher (sobremesa) de canela
. 1 cálice de vinho do Porto
. 2 colheres de natas de soja
. ½ chávena de nozes picadas
Mistura-se o óleo com o açúcar e os ovos. Seguidamente,
juntam-se os restantes ingredientes.
Leve a cozer em forno médio, por 50m, em forma untada e
forrada de papel vegetal.
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Bolo de Bolacha
(Profª Ana Martins)
Um amigo meu, que infelizmente já não está entre nós, gostava muito de bolo
de bolacha. Eu inventei esta versão para ele. Nunca mais o voltei a fazer, mas
sempre que vejo esta foto o recordo.

Ingredientes:
. 2 embalagens de
bolachas shortcakes
. ½ cálice de licor
. 2 pacotes de natas
. 1 colher de açúcar
. casca de limão q.b.
. morangos q.b.
. 2 chávenas de café bem forte
. 1 tablete chocolate negro 70% cacau
Faça um chantilly, batendo 1 pacote de natas com 1 casca de
limão e 1 colher de açúcar. Reserve no frio.
Leve ao lume o outro pacote de natas. Quando iniciar fervura,
retire e acrescente o chocolate partido em pedaços, mexendo até
derreter e ficar um creme sem grumos. Deixe arrefecer.
Faça 2 cafés fortes a que se mistura o licor.
Num prato de servir, coloque uma camada de bolachas
embebidas levemente, na mistura café/licor. Barre com uma
camada de chantilly, coloque outra camada de bolachas
embebidas e barre com o creme de chocolate. Repita até
terminar as bolachas.
Barre o bolo obtido com o creme de chocolate e intercale
pequenas colheradas de chantilly. Com uma espátula faça uns
arabescos e enfeite com morangos ou outra fruta.
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Bolo de Laranja e Chocolate
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
Para o bolo:
. 5 ovos
. igual peso de açúcar
. metade do peso de farinha
. 1 colher (chá) de pó Royal
. raspa de 1 laranja
Para o recheio:
.100 gr de açúcar
. 3 laranjas em sumo
. 2 laranjas em raspas

Para a cobertura:
. 1 tablete de chocolate culinária
. 200 ml de natas
. casca de 1 laranja inteira,
cortada fininha
. 1 colher (sopa) vinagre

Bolo: Partir os ovos e separar as claras para um recipiente e as
gemas para outro. Bater as claras em castelo firme. Reservar.
Bater as gemas com o açúcar até dobrar o volume, adicionar a
raspa de laranja e incorporar alternadamente as claras em castelo
e a farinha peneirada com o fermento. Colocar em forma
redonda polvilhada com farinha. Cozer em forno a 180º.
Recheio: Num recipiente colocar o sumo, as raspas de laranja, o
vinagre e o açúcar, levar ao lume a fazer xarope, deixar ferver
durante 5m e regar imediatamente o bolo com esta calda.
Cobertura: Leve ao lume as natas até ferver, retire e adicione o
chocolate partido em pedaços, misturando até dissolver. Leve ao
frigorífico por 1h e vá mexendo. Quando tiver a espessura
desejada, cubra o bolo e enfeite com casca de laranja cortada
fina e fervida em 1 colher de açúcar e 1 colher de água, até obter
uma calda grossa. Depois de arrefecer espalhe por cima do bolo.
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Bolo de Nozes
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 150 gr de açúcar
. 150 gr de margarina ou manteiga
. 150 gr de farinha
. 3 ovos
. 1 colher (chá) de fermento em pó
. 1 cálice de vinho do Porto
. 125 gr de nozes picadas
Bate-se a margarina com o açúcar até obter um creme fofo e
esbranquiçado. Juntam-se os ovos inteiros, um a um, batendo
entre cada adição. Adiciona-se a farinha com o fermento, o
vinho do Porto e, por fim, as nozes envoltas em farinha e bem
sacudidas.
Deita-se a mistura numa forma untada e forrada com papel
vegetal. Coze em forno médio durante 50m.
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Bolo Húmido
(Mª Osória Sousa - aluna nº 6)
Vou contar-vos a história do meu bolo.
Estando eu no consultório do dentista, esperando que me chamassem, ao
meu lado estavam mãe e filha também à espera. A mãe lá ia conversando
com a filha. Senti que a mãe estava feliz a divulgar uma receita de um bolo
que ela gostava de fazer, mas a filha não prestava atenção ao que a mãe
dizia e ia fazendo exercício com os polegares no seu smartphone.
Mas que pena!
A senhora já tinha dito a receita do bolo umas três vezes e a filha nas
nuvens...e a mãe repetia vezes sem fim: É um bolo "SEM FARINHA-SEM
AÇÚCAR-SEM LEITE". Eu penso que ela se estava a candidatar para fazer
o bolo para a filha levar para casa, mas, como a filha não lhe dava
importância, acabou por se calar.
Entretanto, fiquei curiosa com a tal receita e meti conversa com a senhora.
Desculpe mas eu estava a ouvir a sua receita. Não se importa de repetir para
eu escrever? Tenho ideia de que vou gostar.
A senhora olhou para mim, sorriu, os seus olhos brilharam e, com muita
alegria, começou a dizer... É um bolo húmido mas "SEM FARINHA-SEM
AÇÚCAR-SEM LEITE"
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No liquidificador:
. 4 ovos
. 4 bananas médias e maduras (quanto mais maduras melhor)
. 1 chávena (chá) cheia de sultanas douradas
. 1 chávena (chá) cheia de óleo
Mistura-se e bate-se tudo muito bem até ficar um creme.
Na tigela de bater bolos, colocar:
. 250 gr de flocos de aveia
. 1 colher (sopa) de fermento em pó
. o tal creme que se fez no liquidificador
Bate-se tudo muito bem.
Deita-se numa forma untada com margarina e polvilhada com
farinha e vai ao forno previamente aquecido à temperatura de
180º durante cerca de 25m.
Muito obrigada, minha senhora. Prometo que vou fazê-lo e sei
que vou gostar, pois a aveia é uma ótima fonte de energia e
ajuda a prevenir doenças cardíacas, diabetes e baixa o colesterol.
A banana é rica em vitaminas A+B e potássio e as sultanas
ajudam os intestinos.
Senti que a senhora ficou completamente feliz por ter partilhado
comigo a sua receita!
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Bolo Inglês
(Profª Ana Martins)
Bolo que resulta sempre bem. Receita inglesa que viajou de Londres com a
minha tia e se tornou presença constante nos jantares de família.
Apesar da minha tia já não estar entre nós, permanece este maravilhoso bolo
em sua memória.

Ingredientes:
. 3 ovos
. 125 gr de manteiga
. 125 gr de açúcar
. 240 gr de farinha + 1 colher para envolver as frutas
. 1 colher (chá) de pó Royal
. 250 gr de frutas cristalizadas
. 150 gr de frutos secos
. 1 cálice de vinho do Porto
Bate-se bem a manteiga com o açúcar até se atingir um creme
fofo. Mistura-se um ovo de cada vez, intercalado com a farinha
misturada com o fermento. Junta-se o vinho do Porto.
Envolvem-se as frutas em farinha e misturam-se à massa.
Vai cozer em forma untada e enfarinhada, durante 40m a 45m,
em forno previamente aquecido a 190º.
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Bolo Pudim
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
Para o Bolo: . 10 colheres (sopa) de caramelo líquido
. 200 gr de margarina vegetal
. 300 gr de açúcar light
. 6 ovos
. 600 gr de farinha
. 1 colher (sopa) de fermento em pó
. 160 gr de cacau em pó
. 2 dl de leite
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Para o Pudim: . 6 ovos
. 2 latas de leite condensado light
. 2 colheres (chá) de baunilha líquida
. 4 dl de leite
Para a Decoração: Frutos diversos

Ligue o forno a 170º e coloque lá um tabuleiro com água.
Barre com o caramelo uma forma grande.
Bolo:
Bata a margarina com o açúcar e junte as gemas, uma a uma,
batendo sempre. Junte de seguida a farinha, o fermento, o cacau
e o leite e bata bem.
Por último, envolva delicadamente as claras previamente batidas
em castelo e coloque na forma.
Pudim:
Misture os ovos com o leite condensado e a baunilha. Junte a
seguir o leite, em fio, mexendo sempre.
Deite esta mistura na forma sobre a massa do bolo.
Coloque a forma dentro do recipiente com água e deixe cozer
em banho-maria durante 1h.
Retire do forno, deixe arrefecer no banho-maria e desenforme
depois de frio. Sirva com decoração a gosto de frutos diversos.
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Bolo Quatro Quartos
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 250 gr de açúcar
. 250 gr de farinha
. 250 gr de manteiga
. 5 ovos
. raspa de limão q.b.
Parta os ovos e separe as claras das gemas. Bata as claras em
castelo. Reserve.
Bata a manteiga com o açúcar até ficar um creme
esbranquiçado. A manteiga deve ser adicionada à temperatura
ambiente. Adicione a raspa de limão.
Misture, intercaladamente, as claras em castelo e a farinha já
misturada com pó royal, sem bater, só envolvendo e sempre para
o mesmo lado.
Verta o preparado numa forma untada e enfarinhada, leve a
cozer em forno pré-aquecido a 180º.
Desenforme. Deixe arrefecer e polvilhe com açúcar em pó.
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Folar
(Idália Simões - aluna nº 104)
O folar é muito apreciado no nordeste transmontano de onde eu sou
oriunda. Páscoa sem folar nunca seria Páscoa.
Durante meses, iam-se guardando num sítio fresco (frigoríficos por aqueles
lados era coisa ainda rara) muitas dúzias de ovos para fazer grandes
fornadas de folar que tinha que chegar até a Pascoela.
Começavam a ser feitos na Sexta-feira Santa, o que era um sacrifício, pois
não se podia comer carne e, consequentemente, não se podia provar o folar.
Eram muitas as fornadas. As aldeias ficavam impregnadas de um delicioso
aroma deste pão de ovos com azeite e enchidos caseiros: O FOLAR.

Ingredientes:
. 1kg de farinha
. 12 ovos
. 1 noz de fermento de padeiro
. 100 gr de manteiga
. 3dl de azeite
. 1dl de água
.1 dl de leite
. salpicão e linguiça q.b.
. presunto e toucinho q.b.
Colocar os ovos em água quentinha para os aquecer ligeiramente
e misturar o fermento no leite morno, juntamente com a água
igualmente morna, até desfazer.
Numa masseira ou mesa, colocar a farinha e juntar os ovos, um
a um, a manteiga derretida, o azeite e o fermento diluído,
amassando e sovando muito bem a massa. Tapar com um pano
branco e aconchegar com um cobertor. Colocar num sítio quente
até a massa levedar. Quando tiver o dobro do tamanho, divide-se
ao meio e faz-se uma segunda levedura. Depois, juntam-se as
carnes e envolvesse muito bem. Vai de novo para o cobertor
para fazer uma terceira e última levedura. Finalmente vai para o
forno, mas, como a tradição manda, antes deve dizer-se:
Deus ponha aqui o que te falta em louvor da Virgem Maria
para que haja sempre o pão de cada dia. Pai-Nosso. Ave-Maria.
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SOBREMESAS

Pintura de: MORGAN WEISTLING

Por que comemos sobremesa?
Nos banquetes da Idade Média não existia uma ordem para se
comer sobremesa.
A mesa era posta com todo o tipo de iguarias: carnes,
ensopados, pães, tortas, queijos, frutas, bolos, mel. Não havia
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diferenciação entre categorias de pratos e tudo era comido ao
mesmo tempo, do jeito que cada um quisesse.
Um dos motivos para essa fartura de doce e salgado era a
vontade de ostentar, pois a quantidade de comida simbolizava a
riqueza do anfitrião.
A ideia da sobremesa servida no final da refeição é
relativamente moderna.
Segundo historiadores, surgiu quando Catarina de Médici, em
1533, saiu de Florença para se casar com o futuro rei francês
Henrique II.
A italiana levou para a França muitos livros de receitas e os seus
próprios cozinheiros. A partir desta altura, a corte passou a
aceitar mulheres nos banquetes, passou a comer com garfos e a
saborear a sobremesa apenas no final da refeição.
Mas foi só no século XIX que a ideia de apresentar os pratos
numa certa ordem foi completamente aceite e os cozinheiros
passaram a fazer os cardápios com a sobremesa sempre no final.
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Bavaroise de Ananás
(Alda Simões - aluna nº 606)

Ingredientes:
. 12 gemas
. 12 claras em castelo
. 1 chávena (chá) de água
. 1 lata de ananás (grande)
. 8 folhas de gelatina
. 500 gr de açúcar
. 200 gr de miolo de amêndoa moída
Num recipiente, coloca-se ao lume o açúcar com a chávena de
água até fazer ponto pérola. Junta-se a calda da lata de ananás, e
volta de novo ao lume para fazer ponto pérola. Deixa-se
arrefecer. Adicionam-se as gemas bem mexidas e volta ao lume
para cozer, mas não pode ferver, só engrossar. Retira-se do
lume, Juntam-se as folhas de gelatina demolhadas em água fria,
a amêndoa e os pedaços de ananás bem escorridos. Reservam-se
alguns pedaços para enfeitar. Deixa-se arrefecer totalmente e
adicionam-se as claras em castelo firme.
Deita-se o preparado numa forma ou taça.
Deixa-se no frigorífico de um dia para o outro.
Desenforma-se e enfeita-se com o restante ananás ou serve-se na
taça.
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Doce de Maçã-Reineta
(Mª Vitória Cruz - aluna nº 234)
“an apple a day keeps the doctor away”
Esta receita é muito simples e saudável: não tem açúcar nem farinha, somente
maçãs e frutos secos.

Ingredientes:
(6 porções)
. 7 ou 8 maçãs-reineta
. 150 gr de passas
. 100 gr de miolo de noz
. 100 gr de amêndoas sem pele
. 100 gr de avelãs descascadas
. canela em pó q.b.
Num pirex de ir ao forno, coloque as maçãs descascadas sem a
zona do centro onde se encontram as sementes.
Distribua os frutos secos pelos buracos das maçãs, bem como
por cima.
Coloque no forno durante 40m a 50m até as maçãs ficarem
cozidas.
Servem-se frias, polvilhadas com canela.
Se preferir, poderá acompanhar com chantilly ou iogurte natural.
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Clafoutis
(Profª Ana Martins)
Esta receita, de origem francesa, foi-me dada por uma amiga francesa,
quando esteve em minha casa. Fizemos uma troca de receitas. Ela levou
com ela uma receita de mousse de chocolate sem manteiga, e deixou-me
esta. É uma receita muito versátil, pode fazer-se com qualquer fruto:
abacaxi, banana, pêssego, ameixa, morango, mirtilo, ou com mistura de
frutos. Se eliminar o açúcar, pode fazer de qualquer legume para
acompanhamento de carnes.

Ingredientes:
. 200 gr de farinha de trigo
. 120 gr de açúcar
. uma pitada de sal
. 3 ovos
. 80 gr de manteiga derretida
. 250 ml de leite
. 500 gr de cerejas descaroçadas
Retire os caroços às cerejas mas, segundo a receita original,
pode optar por não os tirar uma vez que se diz que confere ao
clafoutis mais sabor. Misture a farinha com o açúcar e o sal.
Junte os ovos, um a um, e bata após cada adição. Incorpore o
leite e bata com a batedeira em baixa velocidade. Unte um pirex
com manteiga e farinha e coloque as cerejas no fundo. Coloque
este preparado por cima e leve ao forno a 200º durante cerca de
30m, até obter uma cor dourada e ficar firme.
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Creme Queimado
(Profª Ana Martins)
Adoro confecionar este creme queimado pelo cheirinho que permanece na
casa após queimar o açúcar e a canela com o ferro. São memórias de infância
que regressam e me transportam para outros tempos e lugares…

Ingredientes:
. 1 lt de leite
. 1 lata de leite condensado
. 6 gemas
. 4 colheres (sopa) de amido
de milho (maisena)
. 4 colheres (sopa) açúcar
. 1 casca limão
. 1 pau de canela
. açúcar e canela q.b.
(para polvilhar antes de queimar)
Num tacho, misture a maisena com o açúcar. Acrescente um
pouco do leite e mexa com o auxílio de um batedor de varas.
De seguida, junte as gemas, uma a uma, mexendo bem entre
cada adição. Adicione o leite condensado, o restante leite, a
casca de limão e o pau de canela.
Leve a lume brando, mexendo sempre com o batedor de varas,
até ferver e ganhar consistência. Nessa altura, retire do lume e
deite fora a casca de limão e o pau de canela.
Transfira o creme para um prato de servir e deixe arrefecer
totalmente. Polvilhe com açúcar e canela e queime a superfície
com um ferro quente ou maçarico.
… Eu posso, com valor que nada teme,
Contigo preparar lautos festins,
E ajudar-te a fazer o leite-creme,
E os mélicos pudins. …
Cesário Verde, Impossível
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Crumble
(Profª Ana Martins)

De morango

De frutos vermelhos

Ingredientes:
. 220 gr de farinha de trigo
. 120 gr de manteiga
. 90 gr de açúcar + 2 colheres
. uma pitada de sal
. 1 colher (chá) de açúcar baunilhado
. 500 gr de frutas frescas (morangos)
ou frutos vermelhos congelados
Num recipiente coloque a farinha, a manteiga, o açúcar, o sal e o
açúcar baunilhado, mexa toda a mistura com as pontas dos
dedos, sem bater.
Lave os morangos e corte-os ao meio. Se forem frutos
congelados, deixe descongelar primeiro e rejeite a água da
descongelação. Coloque as frutas num recipiente grande e raso
que possa ir ao forno, polvilhe as frutas com as 2 colheres de
açúcar e, por último, cubra com a mistura de farinha, manteiga,
açúcar, mas sem calcar, dispondo-a só por cima. Leve a forno
pré-aquecido a 200º até alourar.
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Doce de Mandioca
(Doce da minha terra: Moçambique)
(Rosa Maria - aluna nº 373)

Ingredientes:
. 3 mandiocas
. 1 lata de leite de coco (400 ml)
. 1 pau de canela
. 3 cardamomos
. açúcar q.b.
Descasca-se a mandioca, corta-se em quartos e leva-se a cozer
com o leite de coco, o pau de canela e o cardamomo. Junta-se o
açúcar, tendo o cuidado de não deixar queimar.
Depois de cozido, retira-se o pau de canela e o cardamomo.
Fica com uma consistência pastosa, devido ao amido da
mandioca.
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Figos Cheios
(Mª José Duarte - aluna nº 24)

Ingredientes:
. 500 gr de figos secos grandes
. 400 gr de amêndoa
Escaldar as amêndoas com água bem quente para lhes poder
tirar a pele. Pelar e deixar secar o miolo de um dia para o outro.
Colocar em forno aquecido a 180º para torrarem levemente.
Fazer um pequeno corte junto ao pé do figo e encher com o
miolo de amêndoa inteiro. Fechar bem a abertura do figo para
dar a impressão que não houve corte.
Levar ao forno 15m a 20m sem deixar torrar demasiado.
Deixar arrefecer e estão prontos.
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Filhós e Nógado
(Mª José Duarte - aluna nº 24)
Sugeriram-nos que o nosso quinto livro fosse de receitas culinárias. Receitas
com memórias que hão-de ser também receitas com afetos por várias razões:
quem as for buscar à sua juventude, elas irão envolver memórias afetivas,
quem as buscar no presente, é porque, também estas, são feitas com afeto. E
como este nosso tempo é de recordações, associei o Carnaval às filhós e ao
nógado que a minha mãe fazia na véspera ou na antevéspera daquela
comemoração, o que implicava um serão até às duas ou três horas da manhã,
desde a preparação da massa até estarem prontas e adoçadas com açúcar e
canela.
Era num alguidar de barro vidrado e grande que a minha mãe fazia a massa
das filhós e que, depois de fritas e adoçadas, iam para um tabuleiro grande,
muito arrumadinhas, para, durante vários dias, serem servidas ao pequenoalmoço ou como sobremesa às refeições.

Ingredientes:
. 1 kg de farinha de trigo
. 2 ou 3 laranjas
. 2 ou 3 ovos
. 1 copo de aguardente
. 100 gr de margarina
. 2 ou 3 colheres de azeite
. sal q.b.
. óleo para fritar q.b.

Colocar a farinha num alguidar, fazer uma cova e espremer o
sumo das laranjas para dentro dela. Juntar os ovos, o sal e a
aguardente. Envolver. Juntar o azeite e a margarina (derretida) e
começar a envolver os ingredientes na farinha, ao mesmo tempo
que se vai juntando um pouco de água morna.
A massa tem que ser muito bem sovada até deixar de se pegar
aos dedos. Ir vendo quando a massa estende.
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Com o rolo, estende-se uma tira, muito bem estendida, até ficar
muito fina. Corta-se com a recortilha, fazendo 3 cortes.
Fritam-se em óleo bem quente e, na travessa ou tabuleiro,
polvilham-se com açúcar e canela.
Com a mesma massa da receita das Filhós, fazer pequenas
bolas e colocar dentro de mel a ferver até dourarem.
Retirar com uma escumadeira e colocar sobre folhas de
laranjeira, previamente lavadas.
A esta nova forma de utilização da massa chamamos Nógado
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Filhoses de Jerimum (Abóbora)
(Helena Cunha - aluna nº 98)

Ingredientes:
. 3 kg de abóbora (já sem casca)
. 6 colheres (sopa) de açúcar
. 3 ovos
. 1 laranja
. 1 colher (sopa) mal cheia de pó royal (fermento)
. 1 cálice de aguardente
. farinha q. b.
. canela q.b.
Batem-se as gemas com o açúcar. Vai-se juntando aos poucos a
farinha, a aguardente, a raspa e sumo de laranja e o fermento.
Por fim, junta-se a abóbora, que foi anteriormente cozida,
desfeita e escorrida.
Depois de tudo mexido, juntam-se as claras em castelo.
Fritam-se em óleo bem quente, em doses pequenas.
Depois de fritas, são envolvidas em açúcar e canela.
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Estrelas de Figo
(Mª José Duarte - aluna nº 24)

Ingredientes:
. 60 amêndoas peladas
. 20 figos

Tira-se o pedúnculo aos figos e cortam-se de forma a formar
uma estrela, com um corte em cruz.
Separam-se as amêndoas pelo meio e colocam-se dentro do figo
em formato de uma flor à roda do centro do próprio figo.
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Malassadas à Moda das Furnas
(S. Miguel - Açores)
(Profª Conceição Marques)
Esta receita “caseira” foi-me gentilmente cedida pela minha amiga Fátima
Costa, numa terça-feira de Carnaval onde, sentada à lareira, na sua casa de
férias de Treixedo – Santa Comba Dão, comi as melhores malassadas da
minha vida (feitas por ela).

Ingredientes:
. 1 kg de farinha
. 6 colheres (sopa) de açúcar
. 6 ovos
. 1 colher (chá) de sal
. 2 colheres (sopa) de manteiga
. raspa de 1 limão
. 1 Fermipan (ou outro fermento)
. 1,5 copos de leite
. 2 lt de óleo
. canela q.b.
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Numa tigela põe-se uma chávena de café com água quente, uma
colher de açúcar e o Fermipan. Tapa-se com um guardanapo.
Coloca-se a farinha peneirada num alguidar, faz-se um buraco
no meio onde se põem os ovos, o açúcar, o fermento, o leite e a
raspa do limão. Bate-se esta mistura muito bem com as mãos até
a mesma ficar do tipo da massa de pão. Por fim, mistura-se a
manteiga derretida e volta-se a bater até a massa ficar
consistente.
Faz-se uma cruz profunda na massa, polvilha-se com farinha, e
reza-se a seguinte oração:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus te acrescente,
Deus te aumente que é para dar de comer a muita gente.

Deixa-se a massa levedar, em descanso e tapada com um
cobertor, por um período de 2h a 3h num local quente, até a
mesma fazer “bolinhas”.
Quando a massa estiver levedada, aquece-se um litro de óleo
num recipiente grande, vai-se cortando a massa aos bocadinhos,
que se esticam até ficarem do tamanho da palma da mão e
depois vão-se fritando as malassadas, de um lado e do outro, até
ficaram douradas.
Depois de fritas, colocam-se numa travessa forrada com papel
absorvente e polvilham-se com açúcar e canela a gosto.
Esta receita dá para 40 malassadas. Contudo, poderá adaptar as
quantidades consoante o número de malassadas que pretenda
fazer.

180

Mosaico de Gelatinas
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 3, 4, ou 5 gelatinas de cores diferentes (como preferir)
. 1 lata de leite condensado
. 0,5 lt de leite (ou 0,2dl de leite de coco e 0,3dl de leite)
. 10 folhas de gelatina incolor
Preparação das gelatinas coloridas:
Preparar com antecedência as gelatinas de cores diferentes,
seguindo as indicações da embalagem, e colocar em recipientes
de fundo plano. Levar ao frigorífico para solidificar. Depois de
solidificadas, cortar as gelatinas aos cubos, maiores ou mais
pequenos, dependendo do efeito que pretende, e colocar os
cubos dentro da forma com as cores alternadas.
Preparação da gelatina branca:
Demolhar as folhas de gelatina em água fria. Numa tigela
misturar o leite condensado com o leite e as folhas de gelatina já
dissolvidas num pouco de água quente. Mexer muito bem sem
bater. Verter o creme sobre as gelatinas cortadas em cubos.
Mergulhar na gelatina o cabo duma colher de pau e movimentar
em zigue-zague, lentamente, para que todos os espaços fiquem
preenchidos com o creme. Levar ao frigorífico durante algumas
horas. Para desenformar, tal como noutras sobremesas de
gelatinas, ou alguns pudins, mergulhar a forma no lava-loiças
com alguma água quente, durante 10 segundos, enxugar a forma
e virar no prato, abanando.
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Mousse de Chocolate sem Manteiga
(Profª Ana Martins)
É um doce muito agradável de textura e sabor. Se introduzir bombons de
chocolate com licor, vai deliciar-se com o sabor do álcool e a textura
crocante, quando quebra o bombom. Aprecie, mas não repita. Esta receita dá
para 10 pessoas. Ao servir, pode variar a apresentação.

Ingredientes:
. 250 gr de chocolate
. 6 ovos
. 3 colheres (sopa) de açúcar
.3 colheres (sopa) de café
. pedaços de chocolate ou bombons com licor
Derreta o chocolate com o café. Bata muito bem na batedeira as
gemas com o açúcar. À parte bata as claras em castelo. Espere
que o chocolate arrefeça um pouco e junte às gemas e ao açúcar.
Por fim adicione as claras em castelo.
Coloque numa forma de abrir e entremeie com bocados de
chocolate ou bombons.
Guarde no frigorífico. Polvilhe com chocolate laminado e açúcar
prateado.
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Mousse de Lima
(Profª Ana Martins)

Mousse de Lima com Iogurte
Ingredientes:
. 2 latas de leite condensado
. 1 pacote de natas
. 2 iogurtes simples
. 1 chávena (chá) de sumo de limão e lima ou só lima
. 4 folhas de gelatina incolor
Comece por demolhar as folhas de gelatina em água fria.
Quando estiverem bem hidratadas, escorra-as bem e dissolva-as
em duas colheres de sopa de água a ferver, mexendo bem para
que fiquem totalmente diluídas.
Coloque todos os ingredientes no liquidificador ou bata com o
batedor de claras durante 5 minutos ou até que endureça.
Coloque numa taça, salpique com raspa de lima ou lima e limão.
Leve ao frigorífico de um dia para o outro.
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Mousse de Lima com Natas
Ingredientes:
. 3 pacotes de natas bem geladas (600 ml)
. 1 lata de leite condensado
. 4 limas (sumo e raspa)
. 2 folhas de gelatina incolor
Comece por demolhar as folhas de gelatina em água fria.
Quando estiverem bem hidratadas, escorra-as bem e dissolva-as
em duas colheres de sopa de água a ferver, mexendo bem para
que fiquem totalmente diluídas. Reserve.
Envolva as natas com o leite condensado.
Bata a mistura com a batedeira e comece a adicionar o sumo das
limas em fio e devagar. É nesta fase que as natas começam a
crescer e engrossar.
Quando atingir o ponto desejado, junte a gelatina diluída e
envolva bem.
Transfira a mousse para uma taça de servir, ou tacinhas
individuais e polvilhe com casca de lima ralada.
Leve ao frigorífico até à hora de servir.
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Mousse de Manga com Mirtilos
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 lata de polpa de manga
. 1 lata de leite condensado
. 1 iogurte
. 6 folhas de gelatina
. mirtilos q.b.
Forre uma forma redonda de bolo com “filme transparente de
cozinha”.
Numa taça coloque as folhas de gelatina de molho, durante
alguns minutos, escorra a água e coloque no micro-ondas por
alguns segundos, só até dissolver.
Num recipiente, misturar a polpa de manga (reservar um pouco
para enfeitar depois de desenformar) com o leite condensado, o
iogurte e a gelatina derretida. Envolva bem e deite na forma.
Coloque no frigorífico para solidificar.
No dia seguinte, despeje num prato de serviço e verta por cima o
resto da polpa de manga. Enfeite com mirtilos.
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Mousse de Morango
(Idália Simões - aluna nº 104)

Ingredientes:
. 300 gr de morangos
. 150 gr de açúcar
. licor ou rum q.b.
. 3 folhas de gelatina demolhada
. 1 iogurte
. 4 claras em castelo
Levar ao lume os morangos com o açúcar e um pouco de licor
(ou rum) e triturar.
Juntar as folhas de gelatina demolhadas. Deixar arrefecer e
juntar o iogurte. Misturar muito bem e adicionar as claras em
castelo.
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Pastéis de Ovo, Gila e Amêndoa
(Profª Ana Martins)
Gosto muito da massa dos pastéis de Tentúgal, mas, quanto ao recheio, achoo muito enjoativo. Decidi fazer uma versão mais saborosa, acrescentando
amêndoa e gila ao doce de ovos. Ficam perfeitos! e muito apreciados pelos
meus familiares e amigos.

Ingredientes:
. 1 rolo de massa filo
. 1 chávena (chá) de açúcar
. ½ chávena (chá) de água
. 6 gemas de ovos
. 1 chávena (chá) de gila
. ½ chávena de doce de ovos
. 250 gr de amêndoa
pelada e moída
. 2 colheres (sopa) de manteiga
. açúcar em pó e canela para polvilhar
Coloca-se um recipiente ao lume com a água e o açúcar e deixase ferver 4 minutos. Após este tempo, junta-se a amêndoa,
mexe-se bem, retira-se do lume e acrescentam-se as 6 gemas
desfeitas. Liga-se muito bem a mistura e vai novamente ao
lume, mexendo sempre até prender no fundo. Depois, retira-se
do lume e acrescenta-se o doce de gila, mexe-se muito bem e
deixa-se arrefecer.
Barra-se com manteiga derretida metade de uma folha filo,
dobra-se ao meio, pincela-se novamente metade e dobra-se de
modo a ficar um quadrado. Coloca-se o recheio no meio e
enrola-se como se fosse um embrulho. Dobram-se as pontas.
Coloca-se num tabuleiro e vai a cozer em forno aquecido a 180º
por cerca de 20 minutos ou até ficarem dourados.
Salpica-se com açúcar em pó e canela.
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Pudim com Molho de Leite Condensado
(Profª Teresa Romão)

Ingredientes:
. 12 ovos
. 300 gr de açúcar
. ½ lt de leite
. 1 lata de leite
condensado
. 8 folhas de gelatina
branca
. baunilha ou raspa
de limão q.b.
Num recipiente que possa ir ao lume, misturam-se 300 gr. de
açúcar com 6 gemas de ovos e, aos poucos, mistura-se ½ lt de
leite morno aromatizado com baunilha ou limão. Leva-se ao
lume, mexendo sempre até levantar fervura. Adicionam-se as
folhas de gelatina, dissolvidas em ½ chávena de água quente,
depois de terem sido demolhadas em água fria. Mistura-se tudo
muito bem.
Depois de arrefecer, misturam-se as 6 claras batidas em castelo e
envolve-se tudo até a mistura ficar homogénea.
Deita-se a mistura numa forma untada com óleo de amêndoa ou
molhada em água fria. Leva-se ao frigorífico por umas horas.
Molho:
Coloca-se uma lata de leite condensado fechada numa panela de
pressão com água e deixa-se cozer por 1 hora. (Pode optar por
comprar leite condensado já cozido).
Deixa-se arrefecer e juntam-se as 6 gemas, uma a uma, e no
final as 6 claras batidas em Castelo.
Desenforma-se o pudim e rega-se com este molho.
Pode polvilhar com raspas de chocolate.
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Pudim da Tia
(Profª Ana Martins)
Esta receita é muito apreciada pela família e amigos. É uma das receitas que a
minha tia trouxe na bagagem, quando veio de Inglaterra. É presença assídua
em quase todas as festas e reuniões.

Ingredientes:
. 1 lata de leite condensado
. 1 lata de leite (lata do leite condensado)
. 1 lata de natas (lata do leite condensado )
. 4 ovos
. 3 gemas
. 1 cálice v. Porto
. 1 laranja (sumo e raspa )
Para o caramelo:
. 1 e ½ chávena de açúcar
. ½ chávena de água

Colocar a água e açúcar num tacho, levar ao lume até
caramelizar e forrar o interior da forma que deverá ser de
alumínio.
Num recipiente, colocar o leite condensado, as natas, o leite, os
ovos, as gemas, o vinho do Porto e o sumo e raspa da laranja.
Mexer bem e verter na forma, passando por um passador.
Levar a cozer em panela de pressão com água. Quando a panela
começar a apitar, deixar cozer 3 minutos.
Desligar o lume e deixar o pudim dentro da panela até arrefecer.
Abrir a panela, tirar o pudim e levar ao frigorífico até ao dia
seguinte.
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Pudim de Limão
(Mª Júlia Moreira - aluna nº 40)
Pudim de limão da minha sogra, minhota da região de Valença do Minho.
Servia sempre este pudim nas festas.
Há que realçar a acidez dos limões nortenhos que davam ao doce um sabor
especial, bem como os ovos caseiros e o Vinho do Porto de boa qualidade.

/

Ingredientes:
. 6 ovos
. 500 gr de açúcar
. 1/2 lt de leite
. 2 cálices de Vinho do Porto
. 1 colher (sobremesa) de farinha maisena
. raspa e sumo de 1 limão grande
Misturar tudo muito bem e colocar numa forma de pudim de
buraco com tampa, anteriormente caramelizada. Coloca-se a
forma na panela de pressão onde o pudim vai cozer em banhoMaria, durante cerca de 15 minutos. Quando a panela começa a
apitar, baixa-se o lume.
A receita nada tem de especial. A qualidade dos produtos é que
torna o pudim delicioso, bem como a partilha da saudade de
quem o fazia com muito amor.
Não o dispensamos na noite de Natal.
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Pudinzinhos de Queijo
(Mª Albertina Silva - aluna nº 258)
A Suzana, a minha nora, adotou a alimentação paleo. Mas nos almoços em
casa da mãe, se no cardápio constarem os pudinzinhos de queijo, lá se vai o
paleo em favor dos ditos pudinzinhos. Quantos é que ela saboreia?
Segredo... A receita é que não tem segredos. Aqui está ela.

Ingredientes:
. 2 ovos inteiros
. 8 gemas de ovos
. 2 chávenas de açúcar
. 2 chávenas de queijo de cabra ralado bem fininho
. 1 chávena de leite
. 1 colher (sopa) de manteiga
. raspa de 1 limão
. 1 colher (chá) de canela
Faz-se uma calda leve com o açúcar e um pouco de água.
Misturam-se os ovos com o leite, sem fazer espuma. Acrescentase a calda e os restantes ingredientes.
Coloca-se o preparado em forminhas untadas com manteiga.
Vai ao forno a 180º ou outra temperatura ajustada conforme o
tipo de forno.
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Quindim
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 250 gr de coco
. 400 gr de açúcar
. 2 dl de água
. 4 ovos
. 6 gemas
Numa caçarola junte a água e o açúcar. Leve ao lume a ferver
durante 3m em lume brando.
Desligue e junte o coco. Deixe arrefecer e junte os ovos inteiros
e as gemas. Misture muito bem.
Unte uma forma com manteiga, depois polvilhada de açúcar.
Deite o preparado, deixe descansar cerca de 1h e leve ao forno,
em banho-maria, a 180º durante cerca de 45m ou até verificar
que está cozido.
No final, deixe arrefecer o pudim dentro do tabuleiro com a
água. Só quando a água arrefecer é que se retira a forma e se
desenforma.
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Sericaia à Moda de Elvas
(Profª Ana Martins)
Receita de família, muito antiga. Foi-me cedida por uma familiar de Elvas, a
Maria Rita. É um doce muito apreciado e de origem um pouco indefinida,
talvez conventual, criado no convento das Clarissas (Santa Clara) de Elvas
com o nome de “Sericaia“, servido acompanhado das célebres ameixas de
Elvas. Há quem situe a sua origem no Convento das Chagas de Cristo em
Vila Viçosa, com o nome de “Sericá”, servido apenas polvilhado com canela.
Também se conta que este doce teria origem em Malaca e a receita teria sido
trazida para o Alentejo pelo cozinheiro do sétimo Vice-Rei da India, D.
Constantino de Bragança.

Ingredientes:
. 1 lt de leite
. casca de limão q.b.
. 1 pau de canela
. canela em pó q.b.
. sal q.b.
. 12 ovos
. 450 gr de açúcar
. 125 gr de farinha (sem fermento)
Leve ao lume, a ferver, o leite, a casca de limão, o pau de canela
e um pouco de sal. Retire e deixe arrefecer. Bata as gemas com
o açúcar até duplicar o volume e dissolva a farinha num pouco
de leite. Junte as duas misturas com cuidado ao leite fervido,
mexendo, e leve a engrossar em lume brando.
Retire do lume, tire a casca de limão e o pau de canela e deixe
arrefecer completamente. Bata as claras em castelo firme e
incorpore, cuidadosamente, no preparado anterior que deverá
estar frio. Deite a mistura num prato de barro, fundo e bem
largo, colocando colheradas desencontradas a partir do centro.
Polvilhe com bastante canela e leve a cozer durante 40m no
forno a 200º. A meio da cozedura dê golpes com a tesoura para
rachar. Envolva o prato de barro num pano velho molhado
quando vai ao forno. Acompanhe com ameixas de Elvas em
calda.
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Tarte de Fruta Fresca
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 base de massa quebrada
. Creme pasteleiro
. Fruta fresca
. Brilho na fruta

Forrar uma forma com a massa, picar com um garfo cobrir com
papel vegetal, encher de feijões e levar a cozer em forno
aquecido a 180º. Deixar arrefecer e rechear com o creme
pasteleiro, cobrir com fruta fresca, dar brilho com a mistura de
maisena.
Creme pasteleiro:
. 1 ovo
. 2 gemas
. 250 ml de leite
. 40 gr de farinha
. 75 gr de açúcar
Ferva 200 ml de leite. À parte, misture os outros ingredientes
com o resto do leite frio. Junte esta mistura ao leite quente,
mexa muito bem até engrossar. Retire do lume e deixe arrefecer,
mexendo bem.
Para dar brilho à fruta:
. 1 colher de sopa de farinha maizena
. 1 chavena de chá de água
. 1 colher de sopa de açúcar
Levar num tachinho a água e a maizena e o açúcar ao lume até
ferver e engrossar um pouco, pincelar a tarte por cima para ficar
brilhante
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Tarte de Limão
(Lúcia Lagoas - aluna nº 276)
Esta tarte é muito boa para quem não gosta de coisas muito doces. É muito
agradável ao paladar.

Ingredientes:
. 300 gr de bolachas
de manteiga
. 200 gr de manteiga
. 6 ovos
. 2 limões
. 1 lata de leite
condensado
. 180 gr de açúcar
Ligue o forno 200ºC.
Derreta a manteiga
no micro-ondas. Parta
as bolachas em pedacinhos muito pequenos. Junte às bolachas, a
manteiga derretida e amasse muito bem com as mãos. Forre uma
tarteira com a massa, apertando-a bem com as mãos. Separe as
gemas das claras para duas taças. Adicione às gemas a lata de
leite condensado, batendo muito bem com uma varra de arame.
De seguida junte a raspa de um limão e o sumo de dois e mexa
muito bem. Coloque esta mistura na tarteira em cima da massa
de bolacha e leve ao forno a cozer no máximo 15 minutos. Bata
as claras em castelo e, quando começarem a fazer espuma, junte
o açúcar, pouco e pouco, continuando a bater até ficarem bem
firmes. Retire a tarte do forno e coloque as claras. Volte a
colocar no forno, a uma temperatura mais baixa, ligando apenas
a resistência superior. Deixe no forno até ficar lourinha.
Nota: Após retirar do forno, se desejar, coloque a raspa do outro
limão por cima do merengue pois confere-lhe um aspeto e sabor
muito agradável.
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Tigelada da Beira
(Armando Mota - aluno nº 488)

Ingredientes:
. 6 ovos
. 0,75 lt de leite gordo
. 6 colheradas de açúcar branco
. raspa de um limão q.b.
. 1 colher (chá) de canela
Bata os ovos com o açúcar, utilizando uma colher de pau (não
use a batedeira elétrica).
Junte a raspa da casca do limão. Depois junte devagar o leite,
mexendo sempre. Coloque o preparado numa travessa de barro,
vidro ou cerâmica. Espalhe com cuidado a canela pela superfície
sem a misturar no líquido.
Aqueça o forno a 180º e coza a tigelada por cerca de 45m.
Antes de retirar use um palito para testar se está cozida, deixe
arrefecer e coloque no frigorífico.
Sirva fria.
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Tigelada da Beira Baixa
(Gracinda Dias - aluna nº 490)
Este doce, típico da Beira Baixa, era tradicionalmente confecionado em
caçoilos de barro e não em tigelas como as demais receitas existentes em
Portugal. A tigelada era geralmente cozida num forno a lenha, por norma um
forno comunitário, a seguir à fornada do pão ou depois de se ter assado um
cabrito, isto para aproveitar o forno já bem quente.
O doce era feito sobretudo a partir do início do verão, altura do ano em que se
começam a crestar as colmeias. Um outro aspeto interessante é que o leite
utilizado era o de cabra, dado ser o leite produzido na região, dando um gosto
característico à tigelada.

Ingredientes:
. 1 colher (sopa) de mel
. 1 lt de leite
. 2 colheres (sopa) mal cheias de farinha de trigo
. 500 gr de açúcar escuro
. 7 ovos
. raspa de limão e azeite q.b.
Unte caçoilos de barro vidrado vermelho com azeite e meta-os
em forno bem quente.
Bata muito bem os ovos com o açúcar, o mel e a casca de limão.
Esta fase da receita é normalmente manual e deve ser batida
com força. Adicione a farinha e dissolva tudo com o leite.
Sem retirar os caçoilos do forno, encha-os com a ajuda de uma
concha. Deixe cozer até ficarem com a consistência de pudim.
Sirva as tigeladas nos caçoilos onde foram cozidas.
197

Tiramisu
(Tiramisu, no dialeto local, significa:
“levante-me”, puxe-me”)
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 100 g de café em pó
. 150 ml de água
. 50 ml de conhaque
. 6 gemas
. 250 gr de açúcar
. 500 gr de mascarpone
. 450 gr de palitos champanhe
. cacau em pó para polvilhar
Faça um café bem forte, acrescente o conhaque e reserve.
Batas as gemas com o açúcar. Bata o mascarpone gelado até
obter a consistência do chantilly e misture, delicadamente, com
as gemas batidas.
Num recipiente de vidro, intercale uma camada de creme
mascarpone, uma de biscoito embebido em café + conhaque,
outra de creme mascarpone. Leve ao frigorífico durante 3h e
salpique com o cacau em pó ou chocolate 70% cacau (raspado).
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Torta de Coco
(Felicidade Silva - aluna nº 65)

Ingredientes:
. 8 ovos
. raspa de 1 limão
. 400 gr de açúcar branco
. 1 colher (sopa) de farinha
. 1 colher (sopa) de manteiga
. 4 colheres (sopa) de coco ralado
Juntar os ovos, a raspa de limão e o açúcar e mexer bem.
Depois de estar tudo bem ligado, juntar a farinha misturada com
o coco.
Untar o Tabuleiro com manteiga, colocar papel vegetal e untar o
papel vegetal também com manteiga.
Colocar o preparado no tabuleiro e levar ao forno aquecido a
200º durante cerca de 20m. Deve-se ir espreitando a cozedura
até o preparado estar com uma ligeira cor castanho dourado.
Depois de cozido, virar o tabuleiro sobre um pano de cozinha
humedecido e polvilhar com açúcar e coco.
Com a ajuda do pano ir enrolando a massa cozida para formar a
torta.
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Torta de Laranja
(Lúcia Lagoas - aluna nº 276)

Ingredientes:
. 500 gr de açúcar
. 50 gr de farinha
. 15 gr fermento em pó
. 2 laranjas grandes (raspa e sumo)
. 12 ovos
Num recipiente junte os ingredientes sólidos: o açúcar, a farinha
e o fermento. Misture tudo muito bem.
Adicione o sumo e raspa das laranjas e mexa.
Por fim, junte os ovos e bata bem.
Leve a cozer em forno pré-aquecido a 220ºC.
Depois de cozida, desenforme em cima de um pano de cozinha
humedecido e polvilhado de açúcar.
Enrole a torta ainda quente.
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Três Delicias
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 8 maçãs-reinetas
. 6 colheres (sopa) de açúcar
. 5 ovos
. 1 lata leite condensado
. 1 lata leite (a mesma medida da lata de leite condensado)
Levar ao lume as maçãs descascadas e cortadas aos pedaços
com 4 colheres de açúcar e um pouco de água até ficarem em
puré.
Levar ao lume as gemas, o leite condensado e o outro leite até
engrossar, mexendo sempre.
Batem-se as claras em castelo a que se adicionam, no final, 2
colheres de açúcar.
Colocar num recipiente para ir ao forno, primeiro o puré de
maçã, depois o creme de ovos e por fim as claras batidas em
castelo. Vai ao forno a alourar.
Serve-se fresco.
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LICORES

Baco, de Caravaggio
História ou lenda? Existe uma lenda que diz que a criação dos licores
é atribuída às bruxas, as quais sob aparência de belas jovens,
preparavam, com frutas e ervas, uma poção que tinha o misterioso
poder de unir para sempre os casais de amantes.
A versão mais provável da origem dos licores é que eles nasceram nas
poções caseiras e xaropes de ervas medicinais e frutas que as mulheres
do povo e os monges nos Mosteiros faziam para curar os mais
diversos males.
O Licor Beirão, conhecido como o licor de Portugal, que se bebe
como digestivo, simples ou com gelo, e que é excelente para cocktails,
era, nos finais do século XIX, vendido na farmácia como a solução
perfeita para todos aqueles que tivessem problemas estomacais.
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Licor da Madrinha
(Idália Simões - aluna nº 104)
Na minha aldeia, Águas Frias, em Trás-os-Montes, chamamos fiolho ao
funcho. É uma erva que nasce espontânea nos campos e se pode transformar
nesta delícia.

Ingredientes:
. 1 lt de aguardente
. 1 ramo generoso de funcho
. 1 colher (sobremesa) de sementes de coentros
. 500 gr de açúcar amarelo
. 2,5 dl de água
Colocar o funcho dentro de um frasco com a aguardente e as
sementes de coentros. Fechar muito bem o frasco e deixar
marinar durante semanas. Eu deixo sempre mais de um mês. No
fim desse tempo, colocar o açúcar e a água ao lume até fazer
ponto de pérola. Deixar arrefecer e juntar à mistura da
aguardente devidamente filtrada.
Guardar em garrafa de vidro e, como com qualquer licor,
esperar alguns meses para beber (com moderação, está claro!).
203

Licor de Café
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 250 gr de café em grão
. 1 lt de aguardente
. 600 gr de açúcar amarelo
. 2 dl de água
Colocar numa panela os grãos de café e a aguardente e guardar
entre 15 a 20 dias.
Coar a aguardente.
Levar o açúcar com a água ao lume, mexendo sempre até
engrossar e quase a fazer caramelo. Misturar a calda à
aguardente, mexendo bem. Deixar arrefecer e guardar em
garrafas de vidro.
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Licor de Hortelã-Pimenta
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 1 kg de açúcar
. 1 lt de água
. 1 lt de aguardente
. 50 gr de hortelã-pimenta fresca
Pique a hortelã-pimenta grosseiramente, deite-a para um
recipiente de vidro com tampa, junte a aguardente, feche e agite.
Guarde em local escuro cerca de 30 dias, agitando de vez em
quando.
Passado o período de maceração, deite o açúcar num tacho,
junte a água, mexa e leve ao lume. Deixe ferver cerca de 5m.
Desligue o lume e deixe o xarope arrefecer completamente.
Junte o xarope de açúcar à mistura da hortelã, agite bem e passe
por um coador de rede muito fina (ou por um pano).
Deite o licor em garrafas, tape e guarde em local resguardado do
sol. Deixe repousar durante alguns dias antes de servir.
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Licor de Laranja
(Profª Ana Martins)

Ingredientes:
. 75 gr de casca de laranja
. 500 ml de aguardente
. 600 gr de açúcar
. 350 ml de água
Utilize cascas finas de laranja que tenham pouca casca interior
branca e corte-as em tiras finas.
Junte-as com a aguardente num frasco de vidro com tampa e
deixe repousar durante 10 dias.
Após este processo, misture a água com o açúcar num tacho e
deixe ferver, em lume brando, até formar uma calda (ponto
pérola). Deixe arrefecer.
Quando a calda estiver fria, deite numa garrafa de vidro e junte a
mistura de aguardente com as cascas de laranja, filtrada por um
filtro de papel. Agite a garrafa e o licor está pronto a beber.
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Licor de Poejos
(Idalina Velez - aluna nº 591)
Em casa de meus pais havia sempre Licor de Poejos. Era feito pela minha
mãe e fazia parte da mesa em dias de festa.

Ingredientes:
. 7,5 dl de álcool a 70 graus
. uma mão cheia de poejos frescos
. 700 gr de açúcar branco
. 6 dl de água
Limpe cuidadosamente os poejos, separe os ramos, lave e
escorra sobre um pano.
Deite os poejos num frasco de boca larga, que vede bem.
Deite o álcool, tape e deixe de infusão durante um mês. Agite de
vez em quando. Passado esse tempo, leve ao lume o açúcar com
a água. Deixe levantar fervura, conte 6 minutos e retire do lume.
Deixe arrefecer um pouco. Quando a calda estiver morna,
misture com o álcool, previamente coado. Filtre o licor para
dentro das garrafas. Deixe em repouso uma semana.
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FIM
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