
Pães de Queijo 

 
Ingredientes: 

 500 g de polvilho azedo 

 1 copo americano de água 

 1 copo americano de leite 

 1/2 xícara de óleo 

 2 ovo 

 100 g de queijo parmesão ralado 

 sal a gosto 
 
Preparação: 
1. Numa panela ferva a água, o leite, o óleo e o sal e escalde o polvilho.  
2. Quando conseguir sove. 
3. Quando a massa estiver morna acrescente o queijo parmesão e os ovos, amasse novamente 

e coloque na forma com o auxílio de uma colher, ou se preferir modele com cuidado. Deixe 
um espaço entre os pães de queijo, pois ele vai crescer enquanto assa. 

4. Asse até que eles fiquem dourados. 
 

 
Moqueca de Peixe 

 
 
Ingredientes: 

 1 kg de peixe em postas (pescada,garoupa,corvina,perca…) 

 Suco de 1 limão 

 1 cebola grande cortada em rodelas 

 1 pimentão vermelho cortado em rodelas 

 1 pimentão verde cortado em rodelas 

 2 tomates maduros cortados em rodelas 

 2 colheres (sopa) de coentro picado 

 200 ml de leite de coco 

 1 colher (sopa) de azeite-de-dendê 

 2 tabletes de caldo de camarão (opcional) 
 
Preparação: 
1. Lave bem o peixe, regue-o com o sumo de limão e deixe tomar gosto por cerca de 1 hora; 
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2. Numa panela grande coloque o peixe, a cebola, os pimentões e os tomates, polvilhe com os 
coentros; 

3. Esfarele os tabletes de caldo de camarão, misture-os ao leite de coco e regue o peixe; 
4. Leve ao fogo baixo, com a panela parcialmente tampada, por 20 minutos; 
5. De vez em quando mexa com cuidado (para não quebrar o peixe); 
6. Junte o azeite-de-dendê, prove os temperos e adicione sal, se preciso; 
7. Retire do fogo e sirva. 

 
 

Curau de Milho Verde 

 
Ingredientes: 

 2 latas de milho verde(sem a água) 

 1 litro de leite 

 1 pitada de sal 

 ½  xícara chá de açúcar 

 2 colheres sopa de amido de milho 

 Canela em pó para decorar 
 

Preparação: 
1. Tritura-se o milho com a varinha mágica ou “1,2,3” juntamente com os restantes 

ingredientes. 
2. Passa-se este preparado por uma peneira, e leva-se ao fogo até engrossar. 
3. Coloca-se depois de pronto em tacinhas individuais ou num pirex ou travessa funda e 

polvilha-se com canela. 
4. Pode comer-se morno ou frio. 
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