
Baru de forno ou Torta de Liquidificador 

 

Ingredientes: 
Massa: 

 1 xícara de leite 

 1 xícara de óleo 

 4 ovos 

 1/2 colher de café de sal (ou 1 tablete de caldo) 

 2 xícaras de farinha de trigo 

 1 colher de fermento em pó 
 
Opções de recheio 

 frango desfiado com molho de tomate, milho, azeitona, palmito e mussarela 

 fiambre e queijo 

 atum 

 carne moída 

 bacalhau desfiado 

 legumes 

 … 
Preparação 
1. Bata todos os ingredientes da massa no liquificador (ou com a batedeira, ou o 123), 

acrescentando o fermento só no fim.  
2. Despeje cerca de metade da massa num tabuleiro, previamente untado e enfarinhado. 
3. Espalhe por cima da massa o recheio pretendido.  
4. Cubra o recheio com a restante massa. Pode colocar rodelas de tomate por cima para dar cor 

e sabor. 
5. Leve ao forno pra assar, a 180º, até estar dourado por cima e, ao espetar um palito, este sair 

seco. 
 

 
Feijão Tropeiro 

 
 
Ingredientes: 

 500g de feijão manteiga cozido 

 200g de toucinho (entremeada, bacon, linguiça)  

 Óleo ou azeite q.b. 

 1 cebola média picada 
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 4 dentes de alho 

 5 ovos 

 Salsa/coentros  a gosto 

 200g de farinha de mandioca 
 
Preparação: 
1. Coloque o óleo (ou o azeite) numa panela e doure a cebola, acrescente a carne escolhida, 

cortada em pedacinhos, e frite bem. 
2. Adicione o alho, sal e os ovos, misturando com cuidado para que não se despedacem muito. 
3. Acrescente o feijão, baixe o fogo, misture a farinha aos poucos e as ervinhas. 
 

 
Quindim 

 
Ingredientes: 

 8 gemas 

 2 ovos inteiros 

 250g de açúcar  

 1 colher de sopa de margarina 

 1 pacote de coco ralado (250 grs) 
 
Preparação: 
1. Misture todos os ingredientes,  
2. Deixe descansar alguns minutos  
3. Coloque numa fôrma pequena de pudim, já untada de margarina e polvilhada com açúcar. 
4. Leve ao forno, em banho-maria, durante cerca de 40 minutos, até o doce despegar das 

laterais da fôrma.  
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