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FRANCESINHA AMUT’CHEF 

 

Caldo de Carne 

 

0,200 gr de carne magra 

0,500 gr de água 

1 cenoura média 

1 cebola pequena (ou 1 alho poró) 

qb sal 

Salsa 

qb Pimenta 

 

Fritar ligeiramente a carne em azeite. Acrescente os legumes cortados em pedaços e os 

talos da salsa para aromatizar. Junte água. 

Deixe ferver e retire a espuma. Deixe cozinhar para apurar os sabores. 

 

Molho de Francesinha (Para duas francesinhas) 

 

1 cebola 

1 malagueta 

1 dente de alho 

4 dl de cerveja 

3 colheres (sopa) de tomate concentrado 

0,5 dl de brandy 

0,5 dl de Vinho do Porto 

0,5 dl água 

1 colher (sopa) de margarina 

1 colher (sopa) de farinha maisena 

1 cubo de caldo de carne 
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1 folha de louro 

 

Descasque a cebola, pique-a grosseiramente, deite para um tacho, junte a margarina e 

o louro, leve ao lume e deixe cozinhar; 

Adicione o concentrado de tomate, o caldo de carne e a cerveja e deixe ferver. Dissolva 

a farinha maisena num pouco de àgua e junte ao tacho, em fio e mexendo sempre. 

Retifique o sal, tempere com picante, mexa, junte o brandy e o Vinho do Porto e deixe 

ferver. Passe pelo passador de rede e leve de novo ao lume brando para aquecer. 

 

 

Preparação 

 

Francesinha – da base para o topo: 

 

Fatia de pão de forma (1 uni.); 

Fiambre (1 uni.) + queijo (1 uni.); 

Paio (1 uni.); 

Bife (1 uni.); 

Fiambre (1 uni.) + Queijo (1 uni.) + Paio (1 uni.); 

Linguiça aberta (1 uni.); 

Salsicha fresca (1 uni.); 

Fatia de pão de forma (1 uni.); 

Queijo (5 uni.); 

 


