
Homus 

 

 

Ingredientes 

 400 g de grão-de-bico em lata - escorrido e com metade da água reservada (ver nota) 

 4 Colheres (sopa) de suco de limão siciliano 

 2 Colheres (sopa) de tahine 

 2 Dentes de alho, amassados 

 1 Colher (chá) de sal 

 Pimenta-do-reino moída na hora a gosto 

 2 Colheres (sopa) de azeite 

 

Preparação 

Num liquidificador, coloque o grão-de-bico com a água reservada.  

 

Reserve um pouco do grão-de-bico para enfeitar (1 colher de sopa). Acrescente o sumo de limão, 

o tahine, o alho picado e sal q.b..  

 

Bata os ingredientes até que fiquem cremosos e bem misturados. 

 

Transfira a pasta de grão-de-bico para a tigela onde será servida. Regue com azeite e salpique 

pimenta. Enfeite com o grão-de-bico reservado. 

 

Dica: 

Se não encontrar grão-de-bico em lata, use a mesma medida (400g) de grão-de-bico já cozido e 

use um pouco da água do cozimento. 
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Falafel 

 

 

Ingredientes 

 

Para o molho 

170 g de iogurte natural desnatado 

1/2 pepino, sem casca, sem semente e picado 

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

1 colher (sopa) de maionese 

Hortelã ou outra erva aromática (salsa, coentro, endro…) 

 

Para o Falafel 

400 g de grão-de-bico cozido e escorrido 

1 cebola, picada 

1/2 xícara de salsa fresca 

2 dentes de alho, picados 

2 colheres (chá) de cominho em pó 

1 colher (chá) de sal 

1 pitada de pimenta-do-reino 

1 colher (chá) de suco de limão 

1 colher (chá) de fermento em pó 

1 colher (sopa) de azeite 

1 xícara (100 g) de farinha (o suficiente para dar liga…) 

Óleo para fritar 
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Preparação 

 

Primeiro prepara-se o molho:  

Numa pequena tigela, misture o iogurte, o pepino, o sal, a pimenta, a erva aromática e a 

maionese. Leve ao frigorífico pelo menos durante 30 minutos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

De seguida prepara-se o Falafel: 

Triture o grão-de-bico, juntamente com os outros ingredientes. Até ficar com uma consistência 

pastosa. Acrescente a farinha e o fermento. Molde pequenos bolinhos. 

 

Numa frigideira, aqueça o óleo em fogo médio e frite os falafels até que estejam corados dos 

dois lados. 

 

Alho Francês à Brás 

 

 

Ingredientes  

 250g de batata palha já frita 

 250g de alho francês (parte branca) 

 0,5 dl de azeite 

 1 cebola 

 4 ovos 

 Salsa picada q.b. 

 Azeitonas pretas q.b. 

 Sal e pimenta q.b. 
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Preparação: 

Corte a cebola e o alho francês às rodelas. 

Num tacho refoga-se o azeite e a cebola. A meio do refogado junte o alho francês e deixe refogar 

tudo. 

Bata os ovos e tempere com sal e pimenta. 

Junte a bata palha ao alho francês, mexa, junte os ovos batidos, mexa durante 30 segundo e 

apague o lume. 

Polvilhe com salsa picada e decore com as azeitonas. 

Acompanhe este prato com uma salada mista. 

 

Torta de Cenoura com Chocolate 

 

 

Ingredientes  

 500grs. de cenoura 

 5 Ovos 

 1 Xícara Açúcar 

 4 Colheres de sopa de farinha 

 1 Colher de sobremesa de fermento 

 1 Barra (200 grs.) de chocolate de cozinha… 

 

Cozem-se as cenouras até estarem macias, juntamente com um pau de canela.  

Depois de arrefecerem, trituram-se com o açúcar, as gemas, o fermento e a farinha.  

Incorporam-se as claras batidas em castelo e vai ao forno em tabuleiro untado, forrado a papel 

vegetal, durante cerca de 15 minutos, em temperatura de 180º. 

Desenforma-se ainda quentinha para um pano de loiça, polvilhado com açúcar, polvilha-se com 

o chocolate ralado, enrola-se e… nham nham ! 
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