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ENTRADAS GOURMET  

TAMARAS COM BACON 

                                                   

INGREDIENTES:  

 

 250g de tâmaras 

 300g de bacon fatiado 

 Palitos 

 Papel vegetal 

 

CONFEÇÃO 

 Descaroçar as tâmaras mantendo o seu formato 

 Colocar uma fatia de bacon a sua volta  

 Segurar com um palito 

 Colocar num tabuleiro forrado com papel vegetal e levar ao forno bem quente 

aproximadamente 10 m. 

 Empratar e servir
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Folhadinhos de salsicha 

 

 

  

INGREDIENTES: 

 Massa folhada 

 Salsichas 

 Ovo                                                   

 Mostarda 

  Papel vegetal 

 

 

CONFEÇÃO: 

 Estender a massa folhada. Barrar a massa com mostarda 

 Cortar tiras da largura das salsichas 

 Colocar as salsichas. 

 Enrolar a massa folhada até as salsichas ficarem cobertas. 

 Pincelar a ponta da massa folhada, para colar  

 Pincelar por cima. 

 Forrar o tabuleiro com papel vegetal 

 Colocar os folhadinhos. Levar ao forno a 180º, aproximadamente 10 minutos . 

 Deixar cozer. Retirar.  

  Empratar.
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PAO ALENTEJANO  

 

  

INGREDIENTES 

 Pão alentejano 

 Linguiça 

 Fiambre 

 Queijo fatiado ou mistura de dois queijos 

 Queijo mozarela 

 Salsa picada  

 Salsichas 

 Paio ou chourição 

 Maionese 

 Piripiri 

CONFEÇÃO 

 Um pão alentejano - corta-se a tampa redonda e escava-se o pão (guarda-se o 

miolo retirado e a tampa). 

 Numa taça, misture os queijos picados, guardando um pouco de mozarela 

para colocar no fundo do pão e no final, paio, as linguiças, as salsichas tudo 

picado e ligue com a maionese. Polvilhar com salsa picada, temperar com 

uma pitada de sal e um pouco de piri- piri. Envolver tudo novamente. 

  Leve o pão só com um pouco de mozarela ao forno para aquecer um pouco. 

Retire e rechear com o recheio anterior

 Polvilhar com mozarela. Tapar com a tampa e folha de alumínio ate aquecer 

completamente.  

 Retire a folha e a tampa e deixe gratinar um pouco. 

 Retire do forno e empratar 

 

 Disponha à volta os pedaços de pão que se retiraram, já tostados ou pequenas 

tostinhas e sirva de imediato. 
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SOPAS, CREMES E CONSUMMÉS 
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CREME DE LEGUMES 

 

INGREDIENTES: 

 

 3 Cenouras 

 2 Cebolas 

 1 Nabos 

 ½ Couve lombarda 

 4 Batatas 

 1 Curgetes 

 Q.B. azeite 

 1 Alho francês 

 2 Colheres de sopa Natas 

 1 Gema 

 1 Caldo de carne (pode ser um caldo feito com legumes e carne ou simplesmente 

substituir por um caldo de carne ou legumes knorr 

 Q.B. Sal 

CONFEÇÃO 

 Colocar a panela ao lume e adicionar cebolas alho francês e o azeite  

 Deixar refogar um pouco 

 Adicionar os restantes legumes descascados e cortados finamente 

 Adicionar o caldo de carne 

 Temperar com sal 

 Deixar refogar 

 Passar a chines e a mix 

 Retificar temperos 

 Ferver 

 Ligar com gemas e natas 

 Servir de seguida. 

  Acompanhada de crustoes de pão á parte 
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 SOPA DE CEBOLA GRATINADA 

 

INGREDIENTES 

 

 500 G de cebolas; 
 2 Colheres de sopa de manteiga; 
 1,5 Litros de água; 
 2 Dl de vinho branco; 
 1 Pão cacete pequeno; 
 125 g de queijo gruyère ou emmenthal 
 Sal; 

 

CONFEÇÃO: 

 Corte as cebolas em rodelas finas e aloure-as muito ligeiramente com a manteiga, 
sobre lume brando. 

 Regue com a água e o vinho, tempere com sal e pimenta e deixe ferver 15 a 20 m  

 Corte o pão em fatias e aloure-as no forno. 

 Disponha o pão numa terrina ou em taças individuais que possam ir ao forno e à 
mesa e espalhe por cima metade da porção do queijo em lâminas. 

  Regue com o caldo de cebola e espalhe o restante queijo cortado em lâminas. 

 Leve a gratinar em forno bem quente (250ºC). 
 
 

Nota: 

* Se gostar do caldo mais consistente, polvilhe as cebolas com uma colher de farinha. 
Deixe cozer e regue então com a água e o vinho. 

* Os queijos gruyère e emmental são os mais indicados para esta sopa, no entanto pode 
substituí-los por qualquer outro queijo fundido. 
Pode ainda substituir a água por caldo de carne. 
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Gaspacho 

 

 3 Tomates maduros cortados em cubos 
 390g de tomate pelado picado 
 ½ Pepino cortado em cubos 
 ½ Pimento vermelho cortado em cubos 
 Meia cebola picada 
 3 Dentes de alho picados 
 4 Colheres de azeite 
 3 Colheres de vinagre 
 Orégãos q.b. 
 Sal q.b. 

 

PARA A GUARNIÇÃO: 
 

 1 Tomate cortado em cubos 
 Meio pepino cortado em cubos 
 Meio pimento verde cortado em cubos 
 Presunto cortado em tiras 
 Cubinhos de pão tostado 

PREPARAÇÃO: 

 No liquidificador, coloque o tomate pelado, os 3 tomates maduros, a cebola, o 

pimento vermelho, o meio pepino cortado em cubos, o azeite, vinagre 

 Tempere com sal e pimenta. 

Para que a sopa não fique muito grossa, acrescente aproximadamente 250 ml de 

água de preferência fresca. 

 Triture tudo. 

  Quando estiver bem triturado, acrescente os alhos e os orégãos. 

Caso seja necessário, acrescente um pouco mais de água. 

 Triture mais um pouco. 

  Sirva a sopa num prato. 

 

 Por cima espalhe, cubinhos de pepino, cubinhos de pimento verde, cubinhos de 

tomate, tiras de presunto e os cubinhos de pão. 

 

Se quiserem, podem servir a sopa numa terrina com cubinhos de gelo e com a 

guarnição à parte. 
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REFEIÇÕES ECONÓMICAS 

Chow Min de Frango 

 

INGREDIENTES 

 Massa chinesa (noodles) 

 Rebentos de soja  

 Cenoura 

 Cebola 

 Cogumelos 

 Ervilhas 

 Pimento verde e vermelho 

 Frango 

 Molho de soja 

 Molho inglês 

 Piri- piri 

 Sal 

 Azeite  

 Alho picado 

 

PREPARAÇÃO 

 Cortar todos os legumes em juliana fina.  

 Colocar num Wook um pouco de azeite, a cebola, o alho picado e deixar refogar um 

pouco. 

  Ir colocando os legumes conforme o grau de cozedura 

(cebola, alhos, cogumelos, cenoura, rebentos de soja e por fim o pimento) 

 Temperar com molho de soja, pouco sal pois o molho de soja já tem tempero, piripiri 

e molho inglês. 

  Envolver tudo mas de modo que não fiquem muito passados mas all dente. 

  Retificar temperos e envolver a massa noudles 

 Servir quente. 

Para cozer a massa colocar um tacho com agua a ferver, quando ferver desligar e juntar os 

noudles e tapar, mexer e escorrer 
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Rolo de carne a italiana 

 

INGREDIENTES 

 Carne de porco ou vitela ou frango picada 

 Sopa de cebola 

 Natas 

 Queijo mozarela 

 Variantes (espinafres salteados e picados) 

 Salada mista 

 Fatias de bacon 

 Cebola  

 Azeite 

 Tomate 

PREPARAÇÃO 

 Numa taca colocar a carne picada, juntar a sopa de cebola, envolver bem 

 Juntar as natas e por fim o queijo. 

 Envolver tudo 

 Num pirex colocar cebola as meias luas, o tomate colocar o rolo da carne 

 Regar com um pouco de azeite 

 Colocar as fatias de bacon em cima e levar ao forno - 15 minutos 

 Servir com salada mista ou arroz. 

 

 

Nota - Nos primeiros 10 minutos tapar a carne com prata depois retirar para tostar o bacon 

e acabar. 
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PRATOS REGIONAIS 

Carne de porco á alentejana 

  

INGREDIENTES 

 Q.B. vinho branco 

 800 grs. de carne de porco tenra 

 4 Dentes de alho 

 2 Colheres de (sopa) de massa de pimentão 

 Sal e pimenta q.b. 

 1 Raminho de coentros 

 2 Folhas de louro 

 1 Limão 

 200grs de banha 

 1kg de amêijoas 

 Azeitonas pretas 

 Pickles 

 Gomos de limão 

CONFEÇÃO: 

 Corte a carne em cubos, tempere com massa de pimentão, o alho 

esmagado, as folhas de louro, sal e pimenta e o vinho branco. 

 Envolva tudo muito bem e deixe nesta marinada cerca de +- 4 horas. 

Entretanto ponha as amêijoas em água com sal durante 2 horas para 

perderem a areia; findo esse tempo lave-as muito bem em água corrente. 

 Deite a banha numa frigideira grande e quando estiver quente, deite a 

carne bem escorrida e deixe fritar, mexendo de vez em quando, até ficar 

frita e loura 

  Junte depois o líquido da marinada e deixe ferver cerca de 10 minutos e 

junte depois as amêijoas. 

 Vá mexendo e logo que as amêijoas estejam abertas, junte os coentros 

picados. 

 Misture bem e sirva imediatamente decorado com gomos de limão e 

polvilhado com pickles e azeitonas pretas 

 Acompanhe com batatas cozidas ou fritas em cubos 
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Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão vermelho 

 

Ingredientes para o arroz: 

 Q.B. arroz agulha 
 400g de feijão encarnado cozido 
 2 Cebolas picadas 
 2 Dentes de alho picados 
 2 Folhas de louro 
 150g de tomate pelado 
 0,5dl de azeite 
 Sal grosso q.b. 
  2 Chouriços  
 Picar a cebola, alhos picados, juntar o azeite e o louro deixar refogar juntar o tomate 

pelado, deixar apurar juntar o chouriço cortado em cubos, o sal, acrescentar agua 
(caso tenha cozido o feijão em casa guardar agua que servira para calda) caso não 
tenha juntar agua, deixar ferver juntar o arroz retificar temperos e quase no fim 
juntar o feijão cozido, ter cuidado para não deixar desfazer o feijão. Servir quente. 

Pataniscas 

 Q.B. bacalhau demolhado desfiado 

 Q.B salsa picada 

 Q.B cebola picada  

 3 a 4 ovos 

 700g Farinha sem fermento 

 Q.B Agua 

 Q.B Sal  

 Q.B Pimenta 

 2dl Cerveja 

 Óleo para fritar 

Preparação 

 Numa taca grande colocar a farinha, sal e agua, mexer bem de modo a que 
nem fique muito fina nem muito grossa. Mexer bem. 

 Juntar os ovos, a salsa, cebola, pimenta. Envolver bem. 

  Juntar o bacalhau já demolhado, desfiado e escorrido. 

  Envolver bem. Retificar os temperos. 

  Colocar um souté com óleo ao lume e quando quente fritar pequenas 
porções.  

 Escorrer em papel absorvente. 

  Empratar e decorar com salsa. 

 Acompanha com arroz de feijão vermelho. 
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PRATOS REGIONAIS 

Crepes com gelado e molho de chocolate 

 

MASSA DE CREPES 

 3 Ovos 

 3 Gemas 

 ½ Litro de leite 

 200g farinha 

 100g de manteiga 

 Sal 

 

PREPARAÇÃO 

 Misturar os ovos com as gemas, o leite, a farinha e o sal.  

 Bater bem não deixando grumos, caso aconteça passar a varinha 

 Deixar descansar 10 m e juntar a manteiga derretida. 

  Aquecer o souté dos crepes, passar um pouco de manteiga  

 Colocar uma concha de massa e deixar cozer 

  Rechear a gosto 

  Neste caso será com gelado de baunilha e morango e regar com molho de 

chocolate 

 

MOLHO DE CHOCOLATE 

o 1 Tablete de chocolate 

o 1 Colher de manteiga  

o  1 Pacote de natas. 

 

Derreter tudo em banho-maria  
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Mousse de Ananás 

 

INGREDIENTES 

 1 Pacote de gelatina ananas 

 2 Latas de leite evaporado 

 1 Lata de ananas em calda 

 A mesma medida de calda e a mesma de agua 

PREPARAÇÃO 

 

 Dissolver a gelatina com a calda lata mais a mesma medida de água 

 Deixar arrefecer 

 Bater o leite evaporado ate dobrar de volume 

 Juntar a gelatina continuar a bater ate envolver bem tudo 

 Cortar o ananás em pequeninos pedaços. 

 (deixando um para decoração) e juntar.  

 Colocar no frio ate solidificar. Decorar com o restante pêssego. 
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Bolo de chocolate 

 

INGREDIENTES 

 200g de chocolate 

 180 G manteiga 

 4 Ovos 

 200g açúcar 

 Amêndoas   

 Q.B. baunilha (liquida) 

DECORAÇÃO  

 Açúcar em pó 

 Raspas de chocolate 

 

 

 

PREPARAÇÃO 

 Levar ao lume o chocolate em pequenos pedaços e a manteiga. Mexer bem ate 

obter um molho uniforme 

 Bater os ovos com o açúcar e uma pitada de baunilha 

 Juntar o chocolate derretido com a manteiga 

  Barrar uma forma de bolo com manteiga e forrar com papel vegetal, untar o papel e 

polvilhar com farinha. 

  Colocar amassa e levar ao forno cerca de 20 minutos aproximadamente. 

  Deixar arrefecer, desenformar e polvilhar com açúcar em pó. 

Nota neste bolo pode ainda adicionar 80 g de miolo de noz picadas, fica muito bom  

 

É um bolo baixo e bastante húmido 
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Brigadeiros 

 

 

INGREDIENTES 

 1 Lata de leite condensado 

 1 Tablete de chocolate 

 1 Colher de sopa de manteiga 

 

PREPARAÇÃO 

 

 Lavar ao lume a derreter em lume baixo, deixando cozer bem ate fazer ponto 

estrada ( que e vendo o fundo do tacho e descolando do fundo TB.) 

 Deixar arrefecer completamente levando frio  

  Quando frio passar por chocolate granulado. 

 

Nota fica melhor se fizer de um dia para o outro 

  Aguenta se bem no frigorifico alguns dias a massa feita. 
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Bola rápida da chef Paula 
 

INGREDIENTES 

250g farinha  

150 gr. de queijo mozarela  

100g queijo fatiado e picado 

100g fiambre picado 

150 gr. linguiça ou 1 chouriço  

4 Ovos 

1,5dl vinho branco 

1 dl azeite 

1 Colher de chá de fermento em pó 

Sal e pimenta Q.B. 

Manteiga para untar forma 

Forma de bolo inglês 

Nota: pode mudar o recheio, podendo levar presunto, paio etc… levando sempre o queijo 

para ficar um pouco húmida 

PREPARAÇÃO 

Picar a linguiça o fiambre e o queijo. 

Num recipiente colocar a farinha, o fermento, sal, pimenta. 

Juntar os ovos, o azeite, o vinho branco e bater ate ficar massa homogenia.  

Junte os restantes ingredientes, envolver tudo  

Colocar numa forma de bolo inglês untada com manteiga. 

Levar ao forno pré aquecido a 180º mais ou menos 25 a 30 minutos 

Ter o cuidado para não deixar secar demasiado para não ficar seca. 

Desenformar e servir acompanhado de uma salada mista. 

Espero que tenham gostado e bom apetite 

Paula Canedo Sá 


