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www.chefonline.continente.pt

Beringelas assadas
Entrada 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/beringelas-assadas

Ingredientes

4 beringelas médias

1 pimento vermelho pequeno

1 pimento amarelo pequeno

2 cebolas roxas pequenas

2 tomates pequenos

Azeite q.b

Sal q.b

Orégãos secos q.b

Confeção

1º Corte as beringelas ao meio no sentido longitudinal e, com a
ajuda de uma colher de sopa, retire o miolo e reserve num
recipiente. Disponha as metades das beringelas num tabuleiro de ir
ao forno.

2º Pique muito bem a cebola, os tomates, o miolo de beringela e
corte os pimentos às tiras muito finas.

3º Num tacho com um fio de azeite junte todos os legumes,
tempere com sal e refogue durante 10 minutos. Recheie cada
metade da beringela com o preparado anterior e polvilhe com
orégãos.

4º Leve as beringelas a assar durante cerca de 15 minutos a 180ºC.
Retire do forno, regue com um fio de azeite e sirva.
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www.chefonline.continente.pt

Crostini com queijo e alho
Entrada 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/crostini-com-queijo-e-alho

Ingredientes

24 fatias de pão tipo baguete com 1 cm de
espessura

0,5dl de azeite

200g de queijo de ovelha seco ralado

5 dentes de alho picados

Flor de sal q.b

2 c. de sopa de salsa fresca picada

Sal q.b

Pimenta q.b

Confeção

1º Aqueça o forno a 180ºC. Distribua as fatias de pão num
tabuleiro. Pincele com azeite.

2º Numa taça junte o restante azeite com o alho, o queijo, o sal, a
pimenta e envolva. Distribua o preparado anterior pelas fatias de
pão. Leve ao forno até que o queijo comece a borbulhar.

3º Polvilhe com salsa e flor de sal. Sirva quente.
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www.chefonline.continente.pt

Ninhos de coisas boas
Entrada 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/ninhos-de-coisas-boas

Ingredientes

200 gr de presunto de Parma

100 gr de bacon

4 ovos

1 Alheira

Azeite

Pimenta

Confeção

1º Untam-se as formas com azeite.

2º Coloca-se o presunto em fatias, formando um cesto.

3º Retira-se a pele à alheira, corta-se em pedaços e coloca-se um
pouco em cada forma.

4º Coloca-se depois o bacon previamente picado e por fim, o ovo.

5º Tempera-se com um pouco de sal e pimenta.

6º Leva-se ao forno previamente aquecido a 180 graus, durante
cerca de 15 minutos, tendo o cuidado de não deixar secar a gema
demasiado.

7º Retiram-se das formas e servem-se acompanhados de finas
tostas.
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www.chefonline.continente.pt

Tomates Recheados com Espinafres e Queijo Ricota
Entrada 20 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/tomates-recheados-com-espinafres-e-queijo-ricota

Ingredientes

4 tomates grandes

1 embalagem de queijo ricota

1/2 embalagem de espinafres picados congelados

Miolo de noz (opcional)

1 cebola pequena 

1 dente de alho

2 colheres de sopa de pão ralado

Sal q.b.

Pimenta q.b.

Azeite q.b.

Confeção

1º Pré-aquecer o forno a 180º.

2º Cortar uma tampa nos tomates e retirar o interior com a ajuda
de uma colher. Temperar a parte interior com sal e pimenta e
reservar.

3º Picar a cebola e o alho finamente e refogar numa frigideira com
um fio de azeite.

4º Juntar os espinafres picados descongelados e espremidos. Deixar
cozinhar um pouco até ficarem macios e retirar do lume deixando
arrefecer um pouco.

5º Numa tigela colocar o queijo ricota e as nozes caso queira
juntar. Temperar com sal.

6º Juntar os espinafres refogados e envolver bem.

7º Rechear os tomates com este preparado e cobrir o topo com o
pão ralado misturado com um pouco de azeite.

8º Levar ao forno durante 7 minutos e servir com pão torrado.
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www.chefonline.continente.pt

Tostas de broa com chutney de cebola roxa e
tomate assado
Entrada 20 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/tostas-de-broa-com-chutney-de-cebola-roxa-e-tomate-assado

Ingredientes

400g de broa de milho

1kg de cebola roxa

4 tomates-cacho

2dl de vinagre de framboesa

15g de orégãos secos

0,4dl de azeite

Sal q.b

Pimenta preta q.b

Confeção

1º Corte a cebola ao meio e depois em meia-luas muito finas.
Aqueça uma frigideira e junte metade do azeite e cebola. Salteie a
cebola até começar a ficar puré. Adicione o vinagre e mantenha ao
lume durante 4 minutos.

2º Retire do lume. Reserve. Ligue o forno a 200ºC. Lave os
tomates, corte-os às rodelas e coloque num tabuleiro, tempere
com o sal, a pimenta e o azeite. Leve ao forno durante cerca de 15
minutos.

3º Retire do forno e junto os orégãos. Reserve. Corte a broa em
fatias. Aqueça uma frigideira antiaderente.

4º Junte as fatias da broa e torre. Retire. Sobre cada fatia,
coloque as rodelas de tomate, um pouco do preparado da cebola
(Chutney) e sirva.
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www.chefonline.continente.pt

Canja de Bacalhau
Sopa 20 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/canja-de-bacalhau

Ingredientes

1 posta de bacalhau

4 ovos

1 cebola

2 dentes de alho

100g de massa de cotovelos pequenos

1 raminho de coentros

Sal

Azeite

Confeção

1º Coza o bacalhau numa panela com água e guarde o caldo da
cozedura depois. Leve ao lume uma frigideira a refogue o alho
picado e a cebola. Desfie o bacalhau e junte na frigideira,
deixando alourar um pouco. Adicione o caldo e a massa, durante 7
minutos.

2º Escalfe os ovos em água a ferver com umas gotas de limão,
numa panela. Quando servir a sopa, decore com coentros.
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www.chefonline.continente.pt

Creme de Castanhas
Sopa 40 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/creme-de-castanhas

Ingredientes

100g de castanhas congeladas 

200g de feijão branco 

1 cebola grande picada 

3 cl de azeite 

5g de cebolinho 

1,5l água 

Sal

Pimenta

Confeção

1º Coloque numa panela a cebola, o feijão e as castanhas e deixe
refogar com o azeite durante uns minutos. Adicione a água,
cobrindo os legumes, deixe levantar fervura e tempere com sal e
pimenta.

2º Estando cozido, retire do lume e triture tudo com a varinha
mágica.

3º Sirva acrescentando o cebolinho picado, castanha frita em
pedaços e um fio de azeite.
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www.chefonline.continente.pt

Creme de Espinafres
Sopa 40 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/creme-de-espinafres

Ingredientes

500g de folhas de espinafres

80g de queijo da serra

50g de manteiga

2 cebolas picadas

400g de batata

750 ml de caldo de legumes

200 ml de natas

Sal q.b. 

Pimenta q.b. 

Confeção

1º Leve uma panela ao lume e derreta a manteiga. Pique a cebola,
junte e deixe alourar. Adicione as batatas cortadas em cubos e vá
mexendo. Junte o caldo de legumes e deixe cozer durante 10
minutos. Adicione os espinafres e tempere com sal e pimenta.
Deixe ferver mais 3 minutos.

2º Leve ao lume uma frigideira com uma colher de Queijo da Serra,
com um pouco de natas e deixe derreter.

3º Triture a sopa preparada. Quando servir, regue com o molho de
Queijo da Serra.
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www.chefonline.continente.pt

Bacalhau à Margarida da Praça
Peixe 40 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/bacalhau-a-margarida-da-praca

Ingredientes

600 gr de lombo de bacalhau demolhado 

150 gr de cebola em meias luas 

20gr de alho

4dl de azeite

1kg de batata cozida

50gr de azeitona sem caroço

20gr de salsa picada

Confeção

1º Coloque uma panela com água ao lume, para ferver. Unte as
postas de bacalhau com um fio de azeite. Corte e cebola em
rodelas e pique o alho. Coloque as postas numa grelha bem
aquecida.

2º Corte as batatas já cozidas em rodelas grossas. Depois de dourar
o bacalhau mergulhe-o na panela com água a ferver. Deixe cozer
durante 4 minutos.

3º Numa frigideira junte azeite, o alho picado e a cebola. Tempere
com sal e pimenta. Deixe alourar bem esta cebolada.

4º Comece por colocar a batata em rodelas numa travessa, depois
sobreponha as postas de bacalhau e regue com a cebolada. Decore
com azeitonas pretas, um ramo de salsa e sirva.
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www.chefonline.continente.pt

Bacalhau com Broa e Salsa
Peixe 24 min 6 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/bacalhau-com-broa-e-salsa

Ingredientes

Ingredientes para o Bechamel:

400 ml de leite 

40 gr de farinha

30 gr de manteiga

Sal

Pimenta

Noz-moscada

Ingredientes para o Bacalhau:

500 gr de broa de milho

Salsa q.b.

2 dentes de alho

60 ml de azeite 

500 gr de bacalhau demolhado e desfiado

100 gr de azeitonas pretas descaroçadas

Confeção

1º Coloque a broa e a salsa no copo e triture 20 segundos na
velocidade 6. Reserve.

2º Lave e seque bem o copo. Coloque o azeite e o alho e pique 10
segundos na velocidade 5.

3º Deixe refogar 3 minutos, velocidade 1 na temperatura máxima
(ST).

4º Junte o bacalhau e programe mais 5 minutos na mesma
velocidade e temperatura.

5º Adicione as azeitonas inteiras e pressione o botão turbo 3 ou 4
vezes durante alguns segundos. Retire a mistura do copo e reserve.

6º Sem lavar o copo, coloque todos os ingredientes para o molho
bechamel e programe 15 minutos na velocidade 3 a 90ºC.

7º Acrescente o preparado de bacalhau reservado e ¾ da mistura
de broa e salsa e, com a ajuda da espátula, envolva tudo muito
bem.

8º Disponha o preparado num pirex, cubra-o com a restante
mistura de broa e salsa e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC, até
dourar.

9º Dica para ficar mais cremoso:
Aumente a quantidade de leite para 650 ml e reduza a quantidade
de broa de milho para 400g. Quando acrescentar o preparado de
bacalhau ao molho bechamel, junte 200g da mistura de broa e
salsa reservadas
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www.chefonline.continente.pt

Bacalhau de Meia Cura em Cama de Berbigão, Caldo
do Mar e Hortelã
Peixe 20 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/bacalhau-de-meia-cura-em-cama-de-berbigao-caldo-do-mar-e-hortela

Ingredientes

4 postas de bacalhau

200g de berbigão

5 dentes de alho picados

200 ml de caldo da abertura do berbigão

Hortelã

Vinho branco q.b.

Azeite

Coentros

Confeção

1º Abra o berbigão com alho picado, azeite, coentros e com um
pouco de vinho branco. Deixe 30 a 40 segundos, retire e reserve o
caldo.

2º Deite o caldo numa panela e aqueça. Aromatize com hortelã e
mexa. Leve ao lume uma frigideira com um fio de azeite. Junte o
bacalhau e deixe alourar.

3º Numa travessa coloque o berbigão e por cima o bacalhau. Regue
com o caldo e o azeite e sirva.
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www.chefonline.continente.pt

Bacalhau na Brasa com Molho de Colorau e Alho
Peixe 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/bacalhau-na-brasa-com-molho-de-colorau-e-alho

Ingredientes

800g de lombinhos de bacalhau demolhados

400g de batatas

4 ovos cozidos

2 dentes de alho

4g de colorau

2 dl de azeite virgem

1 ramo de salsa frisada

Azeitonas

Confeção

1º Leve o bacalhau a grelhar na brasa. Depois de grelhado,
embrulhe-o num pano húmido para que fique mais macio. Coza as
batatas cortadas ao meio, corte os ovos às metades e coloque tudo
numa travessa.

2º Por cima, coloque o bacalhau lascado. Leve ao lume o azeite e
os alhos esmagados. Quando os dentes de alho começarem a
estrugir, retire-os e deixe-os arrefecer um pouco. Junte o colorau,
bata com uma vara e regue o bacalhau com este azeite.

3º Decore com azeitonas, de preferência sem caroço e a salsa
frisada.

4º DICA: Colorau é o nome genérico dado a condimentos de cor
avermelhada, preparado à base de uma ou mais espécies vegetais
e usado nos alimentos com a finalidade de realçar as suas cores e
modificar-lhes o sabor. É também chamado a paprica, quando é
feito a partir de pimentão seco e moído.
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www.chefonline.continente.pt

Lombinhos de Bacalhau
Peixe 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/lombinhos-de-bacalhau

Ingredientes

4 lombinhos de bacalhau demolhado 

4 fatias de pão de centeio

12 rodelas de batata cozida com a pele 

400g de grelos cozidos

50g de farinha 

4 dl de azeite 

2 ovos 

Pasta de azeitona q.b. 

Pimenta preta moída 

Sal marinho 

Confeção

1º Tempere o bacalhau com pimenta e limão. Numa frigideira,
coloque os dentes de alho picados e salteie os grelos durante
aproximadamente 2 a 3 minutos.

2º Num prato de ir ao forno, coloque as fatias de pão de centeio,
espalhe a pasta de azeitona no pão, coloque os grelos salteados
por cima, as rodelas de batata, o bacalhau e finalmente regue com
azeite.

3º Coloque no forno a 160ºC durante aproximadamente 15 minutos
e sirva.
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www.chefonline.continente.pt

Polvo à Lagareiro
Peixe 50 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/polvo-a-lagareiro

Ingredientes

2 kg de polvo 

1 cebola

2 cravinhos da Índia

2 folhas de louro 

Pimenta preta

2 dl de azeite 

4 dentes de alho esmagados

800g de grelos cozidos salteados em azeite e alho

Confeção

1º Leve ao lume uma panela, a cebola inteira com dois cravinhos
da Índia, o alho, uma folha de louro, um pouco de vinho tinto, o
polvo e um pouco de água. Não adicione sal. Deixe ferver cerca de
40 minutos.

2º Retire o polvo com caldo e corte-o. Num pirex coloque as
batatas, cubra-as com sal e leve-as ao forno a 160ºC, durante 30
minutos.

3º Leve ao lume uma panela com azeite, alho e uma folha de
louro, que será o molho. Numa frigideira deite igualmente azeite e
os grelos, previamente cozidos. Envolva bem, junte alho picado e
tempere com sal e pimenta e deixe saltear.

4º Aqueça uma grelha até ficar bem quente e coloque os
tentáculos do polvo a grelhar.

5º Sirva o polvo com as batatas e os grelos, regando tudo com o
molho.
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www.chefonline.continente.pt

Polvo Assado no Forno
Peixe 70 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/polvo-assado-no-forno

Ingredientes

1,200kg de polvo

600g de batatinhas

1dl de azeite

3 dentes de alho

2 cebolas

50g tomates maduros

Molho de grelos

1 folha de louro

Pimenta q.b

4g de colorau

4cl de vinho tinto

Sal q.b

Confeção

1º Corte o polvo em pedaços, tempere com sal, pimenta preta,
colorau, alho e folha de louro. Coloque num recipiente de leve ao
forno e junte a cebola às rodelas, o tomate em cubos, o vinho
tinto e as batatinhas.

2º Regue com azeite e leve ao forno a 160ºC durante uma hora.
Retire do forno e sirva com grelos salteados.

3º Se usar polvo congelado deixe-o descongelar primeiro antes de o
meter no forno.
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www.chefonline.continente.pt

Roupa Velha
Peixe 15 min 6 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/roupa-velha

Ingredientes

300g de bacalhau cozido

300g de batatas cozidas

300g de couve portuguesa

100g de cenoura

10g de alho seco

2 dl de azeite

4 ovos cozidos

200g de grelos cozidos

20g de salsa picada

100 g de broa de milho

Azeite para fritar a broa

Flor de sal

Pimenta preta q.b.

Confeção

1º Leve ao lume o azeite com o alho esmagado e deixe alourar.
Junte os legumes cortados em cubos e o bacalhau em lascas.

2º Envolva tudo em azeite e, por fim, os ovos cozidos picados
grosseiramente e a salsa picada. Tempere com flor de sal e
pimenta preta, coloque numa travessa funda e polvilhe com salsa
picada.

3º Frite em azeite a broa de milho e sirva com o bacalhau.
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www.chefonline.continente.pt

Roupa velha reinventada
Peixe 60 min 5 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/roupa-velha-reinventada

Ingredientes

1.250kgs de batata cozida partida em lâminas de
4 mm

1 alho francês partido fino

600g de bacalhau cozido e lascado sem espinhas
e peles

1 cenoura partida em juliana

1 c. de vinho branco

3 pés de salsa picados

¼ l de azeite

400g de couve penca cozida

2 c. de sopa de natas

1 c. de chá de farinha de maizena dissolvida num
pouco de água

3 ovos cozidos

Sal q.b.

Pimenta q.b.

Uma pitada de cominhos

Confeção

1º Saltear o alho francês no azeite em fogo médio, durante 3
minutos. De seguida, juntar o bacalhau e salteá-lo mais 4 minutos,
com a cenoura e a salsa.

2º Refrescar com o copo de vinho e deixar cozer mais 5 minutos,
juntar a batata e os ovos raspados, deixando cozer e mexendo
cuidadosamente, de modo a que a batata não se desfaça.

3º Acrescente a penca, continuando a mexer, refrescar com o
resto de vinho, as natas e a farinha maisena. Temperar a gosto. De
seguida encher os aros com o preparado e levar ao forno a 200ºC
durante 5 minutos.
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www.chefonline.continente.pt

Cabrito assado no forno
Carne 75 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/cabrito-assado-no-forno

Ingredientes

500g de cabrito de leite

Sal q.b.

Pimentão-doce q.b. 

Pimenta branca q.b. 

Alho q.b. 

1 c. de sopa de banha de porco

½ litro de vinho branco maduro

Para a guarnição: 500g de batata miúda

200g de grelo de nabo

Confeção

1º Aquece-se o forno a 180ºC, coloca-se o pedaço de cabrito,
previamente limpo, no tabuleiro e tempera-se com o sal, os alhos
batidos, o pimentão-doce e a pimenta e barra-se com a banha de
porco. Dispõem-se as batatas descascadas em seu redor e rega-se
com o vinho branco.

2º Para a Guarnição: Coloca-se ao lume uma panela pequena com a
água suficiente para a quantidade de grelos a cozer. Quando
levantar fervura, tempera-se com um pouco de sal grosso.

3º Coloca-se na panela os grelos previamente arranjados e lavados.
Deixa-se levantar fervura, mexem-se suave e uniformemente, e de
seguida coam-se. Devem ficar "al dente".
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www.chefonline.continente.pt

Cabrito com Castanhas
Carne 90 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/cabrito-com-castanhas

Ingredientes

800g de cabrito

1 embalagem de castanhas congeladas

1 embalagem de cenouras pequenas congeladas

Azeite

Sal

Pimentão-doce

Rosmaninho fresco

Alhos q.b.

Vinho branco q.b.

Confeção

1º Deixe o cabrito numa marinada com vinho branco, alhos, sal e
pimentão-doce, durante algum tempo. Leve ao lume uma panela
com azeite e 2 dentes de alho esmagados com casca. Coloque em
seguida o cabrito, escorrido da marinada. Deixe em lume forte e
sem tampa, para dourar bem, durante 20 minutos.

2º Adicione o caldo da marinada, mantenha em lume brando
durante 20 minutos. Junte as cenouras e deixe mais 15 minutos.
Finalmente, adicione as castanhas congeladas, mexa tudo e deixe
mais 15 minutos. Tempere com sal.

3º Num pirex, prepare uma cama de rosmaninho e deite por cima o
cabrito. Leve ao forno durante 20 minutos, até dourar. Sirva e
acompanhe com grelos.
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www.chefonline.continente.pt

Ensopado de Borrego 
Carne 60 min 6 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/ensopado-de-borrego-

Ingredientes

60 ml de vinho branco 

2 cravinhos

1 colher de chá de pimentão-doce

1 caldo de carne

20 ml de vinagre 

800 ml de água 

450 gr de batatas em cubos

Sal q.b.

1 kg de borrego (cachaço e peito) cortado em
pedaços

1 cebola média

6 dentes de alho

15 gr de salsa

1 folha de louro

60 ml de azeite 

Confeção

1º Corte o borrego em pedaços e reserve.

2º Coloque no copo a cebola, os alhos e a salsa e pique 10
segundos na velocidade 6. Transfira o preparado para um
recipiente à parte e troque a lâmina de corte pela lâmina de
mexer. Volte a introduzir o preparado no copo.

3º Junte o azeite, o louro, o vinho, os cravinhos, o pimentão-doce,
o caldo de carne e o borrego. Programe 5 minutos, velocidade 1 na
temperatura máxima (ST).

4º Adicione 600 ml de água e programe mais 40 minutos na mesma
velocidade e temperatura.

5º Junte a batata e a restante água e volte a programar 15
minutos, velocidade 1 na temperatura máxima (ST). No último
minuto introduza o vinagre e o sal pela abertura da tampa.

6º Dica: Sirva com pão alentejano fatiado ou pão frito.
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www.chefonline.continente.pt

Perú Assado à Moda da Aldeia
Carne 360 min 6 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/peru-assado-a-moda-da-aldeia

Ingredientes

1 perú com cerca de 5 kg

Sal

Pimenta branca

Pimenta de caiena q.b

1 laranja

2,5 dl de vinho do Porto

1 dl de vinho branco

1 folha de louro

3 dentes de alho

1 cenoura

2 cebolas médias

60g de manteiga

40g de banha de porco

1 caldo de galinha

Confeção

1º Limpe bem o peru, tempere-o com sal, pimenta, sumo de
laranja, vinho do Porto e o vinho branco, o alho picado, folha de
louro e pimenta-de-caiena. Deixe de um dia para o outro e pique-
lhe o peito e as pernas para tomarem melhor gosto.

2º No dia seguinte, coloque a cenoura e as cebolas cortadas em
rodelas num tabuleiro e, sobre estas, o peru, a manteiga e a
banha. Leve o peru a assar no forno. Asse-o lentamente em forno
moderado a 120ºC, regando de vez em quando com vinho do Porto
e caldo de galinha.

3º Quando estiver assado, regue com um pouco de manteiga. Passe
o molho do assado e deite-o sobre o peru, ou sirva à parte.

Pág. 22



www.chefonline.continente.pt

Peru Salteado
Carne 60 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/peru-salteado

Ingredientes

1200g de coxa de perú

100g de cebola 

20g de alho 

5 cl de azeite 

2 dl de vinho do Porto 

100g de alperces 

2 cl de vinagre de vinho tinto 

Pimenta preta 

Cravinho da Índia

Confeção

1º Desosse a coxa de peru e corte em cubos, tempere de sal e
pimenta, leve ao lume o azeite com a cebola em meias luas e o
alho picado, deixe alourar.

2º Junte o peru e deixe corar, refresque com o vinho do Porto, o
vinagre de vinho tinto e deixe cozinhar lentamente, adicione os
cravinhos e a pimenta preta.

3º Depois de cozinhado lentamente o peru o que demora
aproximadamente 40 minutos, junte os alperces cortados em tiras
envolva tudo e sirva acompanhado com puré de batata-doce e
castanhas.
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Tiras de Peru sobre um Leito de Cebola Salteada
com Tomate Seco e Acompanhado de Batata
Recheada de Cogumelos
Carne 35 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/tiras-de-peru-sobre-um-leito-de-cebola-salteada-com-tomate-seco-e-acompanhado-de-

batata-recheada-de-cogumelos

Ingredientes

800g de bifes de peru

800g de batatas

200g de cogumelos

100g de cebola

3 cl de azeite

20g de alho

100g de queijo da ilha de são Jorge ralado

Sal

Pimenta preta

1 folha de louro

3 cl de vinagre de vinho tinto

20g de cebolinho

Confeção

1º Pique cebola e alho e refogue numa frigideira com um fio de
azeite. Acrescente os cogumelos laminados. Tempere com sal e
pimenta e deixe cozinhar.

2º Escave o interior das batatas cozidas com casca. Recheie as
batatas com o preparado de cogumelos, cubra com queijo ralado e
leve ao forno a gratinar, durante 15 minutos. Corte outra cebola
em meias luas e leve ao lume numa frigideira com um fio de
azeite. Adicione um pouco de pasta de alho, o tomate seco e uma
folha de louro. Tempere os bifes de peru, cortados em tiras, e
deite também na frigideira.

3º No prato coloque a cebolada, os bifes e acompanhe com a
batata recheada. Decore com ervas frescas.
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A tarte de maçã preferida do Pai Natal
Sobremesa 70 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/a-tarte-de-maca-preferida-do-pai-natal

Ingredientes

8 maçãs 

50 g de açúcar 

1 colher de chá de canela em pó 

50 g de nozes 

200 g de farinha de trigo 

100 g de açúcar amarelo 

140 g de manteiga 

Bolas de gelado de nata ou baunilha

Confeção

1º Ligue o forno à temperatura de 180ºC.

2º Descasque as maçãs e corte em fatias muito finas; coloque-as
numa taça e polvilhe com canela e açúcar. Envolva tudo muito
bem.

3º Coloque as maçãs e as nozes em pedaços num pirex.

4º Misture numa taça a farinha, o açúcar amarelo e a manteiga e
desfaça tudo com as pontas dos dedos, para que a mistura fique
parecida com areia molhada.

5º Espalhe esta mistura por cima das maçãs e leva ao forno
durante 50 minutos.

6º Retire o pirex do forno e leve para a mesa. As bolas de gelado
vão à parte para se misturarem com a tarte ainda quente. O Pai
Natal adora esta receita e seguramente que aí em casa também
vão gostar!
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Aletria Doce
Sobremesa 40 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/aletria-doce

Ingredientes

200g de aletria

300g de açúcar

150g de manteiga sem sal

Casca de 1 limão

5 gemas de ovo

Canela q.b

7,5dl de leite

Confeção

1º Num tacho, leve a ferver a aletria com o leite, o açúcar, a casca
de limão e a manteiga, deixando ferver até que a aletria tenha
absorvido o leite.

2º Junte então as cinco gemas de ovos bem batidas, mexendo bem
até estarem cozidas.

3º Retire a casca de limão e deite numa travessa. Polvilhe com
canela a gosto.
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Arroz Doce
Sobremesa 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/arroz-doce

Ingredientes

1/2 l de água

150g de margarina

2 paus de canela

Casca de 1 limão

12 colheres de sopa de açúcar amarelo

1 chávena de chá de arroz (doce)

6 gemas de ovos frecos

Canela em pó ou creme de ovos moles

Sal q.b

8 gotas de aroma de menta

1 l de leite quente

Confeção

1º Leve ao lume um tacho com a água, o sal, a casca de limão, a
margarina e o pau de canela. Logo que a margarina estiver
derretida, deite o arroz e deixe ferver até absorver toda a água.

2º Em seguida deite o leite, que deve continuar a ferver até o
arroz ficar bem cozido, mas inteiro. Junta-se o açúcar, misturando
bem e deixa-se ferver mais 5 minutos. Retire a casca de limão e os
paus de canela. Bata as gemas numa tigela, misturando colheradas
de arroz e mexendo tudo muito bem. Misture o aroma de menta.

3º Deite a mistura num tacho e leve novamente ao lume,
mantendo-o brando para os ovos engrossarem. Não deixe levantar
fervura para não talhar, tendo o cuidado de mexer sempre. Deite
numa travessa e depois de estar frio coloque por cima creme de
ovos ou polvilhe com canela a gosto.

4º DICA: Antes de usar uma colher de pau nova, ferva-a durante 30
minutos apenas em água. Fará desaparecer todas as impurezas e o
sabor a madeira.
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Biscoitos de Natal
Sobremesa 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/biscoitos-de-natal

Ingredientes

500g de farinha

250g de açúcar

250g de manteiga

8 gemas de ovo

1 gema de ovo para pincelar

Confeção

1º Misturar todos os ingredientes numa tigela e misturar bem até
formar uma massa consistente. Esticar bem até formar uma
camada fina.

2º Cortar em forma de estrela, em círculos ou com formas
divertidas. Pincelar com a gema de ovo e levar ao forno em
temperatura média em tabuleiro untado com manteiga e durante
10 a 15 minutos.
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Bolo branco de Natal
Sobremesa 50 min 8 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/bolo-branco-de-natal

Ingredientes

200 g de farinha

60 g de cacau em pó

1 c. chá de fermento

½ c. chá de bicarbonato de sódio

Sal q.b.

300 g de açúcar fino

170 g de manteiga amolecida

2 ovos

1 c. chá de corante vermelho

1 chávena de leite 

2 c. sopa de sumo de limão

1 c. sopa de vinagre

Cobertura:

120 g de manteiga sem sal amolecida

2 chávenas de açúcar em pó

1 c. chá de essência de baunilha

Coco ralado q.b.

Confeção

1º Numa taça, misture a farinha, o cacau, o fermento e uma pitada
de sal. Noutra taça, misture a manteiga com o açúcar, os ovos e o
corante. Bata bem e aos poucos vá adicionando a farinha
alternando com o leite ao qual juntou as duas colheres de sopa de
sumo de limão, batendo bem entre eles. Por fim, misture o vinagre
e o bicarbonato numa tigela e adicione-os à massa, misturando
bem.

2º Unte duas formas idênticas com manteiga e farinha e divida a
massa pelas duas. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de
30 minutos. Retire do forno e deixe que arrefeçam por completo.
Barre uma das partes do bolo com crème fraîche previamente
batido e coloque por cima a outra parte do bolo.

3º Para a cobertura, misture a manteiga e o queijo creme.
Adicione a essência de baunilha e quando obtiver uma mistura lisa,
junte o açúcar aos poucos até o creme endurecer ligeiramente.

4º Cubra o bolo com o preparado de queijo e manteiga. Polvilhe
com o coco e leve ao frio até servir.
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Bolo de Amêndoas e Ovos-Moles
Sobremesa 30 min 8 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/bolo-de-amendoas-e-ovos-moles

Ingredientes

Para o bolo: 5 claras em castelo

200g de açúcar

250g de amêndoas moídas

15g de farinha

10g de fermento

100g de amêndoas palitadas torradas

Para os ovos moles: 500g  de açúcar

15 gemas de ovo

2,5dl de água

Confeção

1º Para o bolo: Junte o açúcar com as gemas. Adicione as
amêndoas moídas, a farinha e o fermento, e envolva-os com as
claras batidas em castelo.

2º Forre um tabuleiro com papel vegetal untado com manteiga e
verta o preparado do bolo para o seu interior. Leve ao forno a
180ºC durante 20 minutos.

3º Para os ovos-moles: Leve a ferver o açúcar com a água durante
10 minutos. Retire do lume e deixe arrefecer um pouco. Verta
sobre as gemas e mexa bem com as varas e leve de novo ao lume,
a engrossar, até obter o ponto de estrada.

4º Corte três retângulos iguais de bolo. Recheie-os e cubra-os com
os ovos-moles e polvilhe com as amêndoas palitadas torradas.
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Bolo de Canela e Amêndoas 
Sobremesa 60 min 6 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/bolo-de-canela-e-amendoas-

Ingredientes

120g de mel

150g de açúcar mascavado

75g de manteiga

10g de canela

20g de fermento de pasteleiro

300g de farinha de trigo tipo 55

75g de amêndoas em pó

75g de amêndoas britadas torradas

200ml de leite gordo

6 ovos

Confeção

1º Num tacho, junte a manteiga, o mel, o açúcar e a canela.

2º Após levantar fervura, baixe o lume para médio e deixe ferver
lentamente, mexendo sempre, durante três minutos.

3º Retire do lume e deixe arrefecer.

4º Numa batedeira, junte a farinha, os ovos, as amêndoas em pó e
as britadas e o fermento.

5º Integre os ingredientes lentamente.

6º Adicione o leite e a composição feita com o mel. Bata até obter
uma massa levemente espessa.

7º Deixe repousar durante meia hora e coloque numa forma
previamente untada com azeite e farinha.

8º Leve ao forno previamente aquecido a 165ºC e deixe cozer.
Desenforme o bolo apenas quando este tiver arrefecido por
completo.
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Bolo dos pequenos reis
Sobremesa 210 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/bolo-dos-pequenos-reis

Ingredientes

Açúcar em pó 

Geleia 

Gomas e drageias de chocolate para decorar

500 g de farinha 

25 g de fermento de padeiro 

50 g de chocolate negro 

50 ml de água 

50 g de manteiga derretida 

150 g de açúcar 

2 ovos 

Pitada de sal 

Raspa de laranja 

Raspa de limão 

1 ovo batido para pincelar 

Farinha para polvilhar 

Manteiga para untar 

Confeção

1º Num recipiente, desfaça o fermento com água morna. Junte 150
g de farinha e mexa até conseguir uma consistência homogénea.
Tape com um pano e deixe levedar cerca de 1 hora.

2º Depois de levedar bem, junte ao fermento a restante farinha, o
açúcar, as raspas de laranja e de limão e uma pitada de sal.
Adicione os ovos. Se a massa estiver muito mole, acrescente um
pouco de farinha. Junte a manteiga derretida e amasse bem.

3º Corte o chocolate em pedaços e envolva-o na massa. Polvilhe
com farinha e cubra com um pano. Deixe levedar
aproximadamente 1h30 até crescer para o dobro.

4º Unte um tabuleiro com manteiga e polvilhe-o com farinha. Deite
a massa no tabuleiro e dê-lhe a forma de um bolo-rei.

5º Deixe levedar novamente, durante 30 minutos, e pincele o bolo
com o ovo batido.

6º Leve a cozer em forno pré-aquecido nos 180ºC, durante 25
minutos. Se começar a ficar muito escuro por cima, cubra-o com
papel de prata.

7º Depois de cozido e ainda quente, pincele com a geleia e decore
com as gomas, as drageias de chocolate e o açúcar em pó.
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Brownies de chocolate com nozes
Sobremesa 50 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/brownies-de-chocolate-com-nozes

Ingredientes

175g de chocolate negro derretido

350g de açúcar mascavado brown 

100g de farinha tipo 55 

2 colheres de chá de fermento 

100g de miolo de noz ligeiramente picado 

4 ovos 

250g de manteiga sem sal derretida 

100g de pepitas de chocolate negro 

Papel vegetal 

8 bolas de gelado de baunilha

Confeção

1º Aqueça o forno a 160ºC. Unte bem uma forma retangular com
um pouco de manteiga e cubra o fundo com papel vegetal.

2º Numa taça, mexa bem os ovos com o açúcar brown, até obter
uma consistência suave. Junte a manteiga e o chocolate derretido
e mexa.

3º Adicione a farinha e o fermento, previamente peneirados, à
mistura do chocolate e mexa bem o preparado.

4º Por último, junte as nozes e pepitas de chocolate e espalhe no
tabuleiro a mistura.

5º Coloque no forno durante 30 a 40 minutos e, depois, verifique
se o centro está cozido. Deixe arrefecer cerca de 2 a 3 horas, à
temperatura ambiente.

6º Retire da forma e corte aos quadradinhos do tamanho que
quiser. Sirva com o gelado de baunilha.

Pág. 33



www.chefonline.continente.pt

Farófias
Sobremesa 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/farofias

Ingredientes

1 litro de leite

4 ovos

200 gr de açúcar 

1 limão

1 colher de sopa de chá de farinha maizena

1 pauzinho de canela

Canela em pó q.b.

Confeção

1º Colocar um tacho ao lume com 7,5 dl de leite (reservar o
restante leite), o pauzinho de canela e uma casca de limão.

2º Separar as claras das gemas. Bater as claras em castelo com
umas gotas de limão.

3º Quando estiverem firmes juntar uma colher de sopa de açúcar,
bater mais um pouco e reservar.

4º Assim que o leite levantar fervura baixar para o mínimo.

5º Deitar cuidadosamente uma ou duas colheradas das claras em
castelo no leite, deixar cozinhar um pouco e retirar com a ajuda
de uma escumadeira. Repetir o processo nas restantes claras.
Retirar o tacho com o leite do lume.

6º Dispor as claras cozidas num recipiente de servir.

7º Num recipiente misturar a farinha maizena e o açúcar, juntar as
gemas e mexer bem juntando também o leite restante.

8º Juntar ao tacho com o leite onde se cozeram as claras, e levar
ao lume para engrossar.

9º Verter no recipiente de servir juntamente com as claras e
polvilhar com canela.
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Leite Creme Queimado com Maçãs e Merengado
Sobremesa 35 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/leite-creme-queimado-com-macas-e-merengado

Ingredientes

6 maçãs 

30g de açúcar 

40g de manteiga 

5g de canela em pó

1l de leite

8 gemas 

3 c. de sobremesa de farinha Maizena

150g de açúcar 

Pau de canela 

Casca de um limão 

4 claras 

350g de açúcar

Confeção

1º Corte as maçãs com casca em lâminas finas. Leve ao lume uma
frigideira com manteiga e deixe derreter bem. Junte a maçã,
polvilhe com açúcar e deixe ganhar alguma cor. Adicione canela
em pó e deixe saltear durante 5 minutos.

2º Ferva o leite numa panela e aromatize com pau de canela e
casca de limão. Deixe levantar fervura, durante cerca de 5
minutos.

3º Junte numa taça as gemas com a farinha Maizena e o açúcar.
Envolva tudo bem. Junte um pouco de leite frio e mexa. Deite
tudo na panela do leite. Leve ao lume de novo e mexa até
engrossar.

4º Para o merengue, bata as claras em castelo com açúcar,
durante 5 a 10 minutos.

5º Coloque num pirex as maçãs, verta o leite-creme por cima e
finalmente o merengue. Leve ao forno para dourar durante 5
minutos, a 180ºC, e sirva.
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Leite-creme de batata-doce de Aljezur
Sobremesa 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/leite-creme-de-batata-doce-de-aljezur

Ingredientes

4 batatas-doces cozidas com pele 

6 colheres de sopa de açúcar 

200 ml de água 

1 anis 

1 pau de canela 

200 ml de leite quente 

6 gemas de ovos 

Pastilhas de chocolate de leite 

Pepitas de chocolate branco

Confeção

1º Coza as batatas-doces e, de seguida, descasque-as. Desfaça-as
até ficar um puré.

2º Para fazer a calda, junte o açúcar, a água, o anis e a canela e
leve esta mistura ao lume e deixe ferver durante 5 minutos.

3º Junte o puré de batata-doce à calda e misture bem,
adicionando o leite e as gemas de ovos batidas. Peça ajuda para
colocar as gemas ao lume, sem nunca ferver, e deixe arrefecer.

4º Coloque o leite-creme de batata-doce numa taça grande e
enfeite com as pastilhas de chocolate em forma de árvore de
Natal. Pode também decorar com as pepitas de chocolate branco
como se fossem flocos de neve, a canela à volta e as estrelas de
açúcar como se fossem as decorações da árvore de natal.
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Leite-creme queimado
Sobremesa 60 min 6 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/leite-creme-queimado

Ingredientes

1 l de leite

200g de açúcar

20 gemas de ovo

1 casca de limão

1 pau de canela

Confeção

1º Leva-se ao lume, num tacho, o leite, o pau de canela e a casca
de limão. Deixa-se ferver e retira-se do lume.

2º Quando morno, misturam-se as gemas, previamente passadas
por um passador de rede, diluídas num pouco de leite e o açúcar.

3º Envolve-se bem e volta ao lume brando (em banho-maria),
mexendo sempre até engrossar. Deita-se em taça baixa ou
travessa, deixa-se arrefecer para criar crosta. Polvilha-se com
açúcar e queima-se com um ferro em brasa.
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Maravilha de Chocolate 
Sobremesa 27 min 6 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/maravilha-de-chocolate-

Ingredientes

250 gr de chocolate para culinária

5 ovos

180 gr de manteiga

200 gr de açúcar

20 gr de farinha

1 pitada de sal

Confeção

1º Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2º Separe as gemas das claras, reservando as gemas.

3º Coloque o misturador no copo e deite as claras e uma pitada de
sal. Programe 4 minutos na velocidade 4. Reserve as claras em
castelo.

4º Sem lavar o copo, com o misturador sobre a lâmina, introduza
as gemas e o açúcar e programe 3 minutos na velocidade 4.

5º Adicione a manteiga e o chocolate em pedaços e programe 5
minutos na velocidade 1 a 80ºC.

6º Verifique se o chocolate está bem derretido. Se necessário,
solte o chocolate e a manteiga que poderão ficar presos no
misturador e programe mais alguns minutos, na mesma velocidade
e temperatura.

7º Junte a farinha e programe 20 segundos na velocidade 4.

8º Retire o preparado para uma taça e incorpore as claras em
castelo, delicadamente, com a ajuda da espátula.

9º Unte uma forma de mola com manteiga, polvilhe-a com farinha
e verta a massa. Leve ao forno durante 15 minutos.

10º Nota: O bolo deverá ficar húmido por dentro.

11º Dica: Não deixe de provar esta “maravilha de chocolate”.
Simplesmente divinal!
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Mexidos de Ovos com Amêndoas
Sobremesa 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/mexidos-de-ovos-com-amendoas

Ingredientes

400g de açúcar

125g de amêndoas raladas 

100g de passas de uvas

1 pau de canela

30g de manteiga

4 cl de vinho do Porto

100g de pão 

1 dl de leite

12 gemas

Confeção

1º Leve o açúcar ao lume com 2 dl de água e deixe ferver durante
4 minutos exatos. Adicione a amêndoa à calda, juntamente com as
passas, o pau de canela, a manteiga e o vinho do Porto. Deixe
engrossar mexendo sempre durante 5 minutos.

2º Corte o miolo do pão em pedaços, retirando a côdea e embeba
bem em leite numa taça. Junte ao preparado na panela, mexendo
bem. Deixe ferver entre 5 a 10 minutos. Deixe arrefecer.

3º Bata as gemas e junte um pouco do preparado, mexendo
sempre. Verta de novo para a panela e deixe ferver mais 2
minutos.

4º Coloque numa travessa, polvilhe com amêndoa ralada e com
canela e sirva.
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Milho-doce com canela
Sobremesa 20 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/milho-doce-com-canela

Ingredientes

8 dl de leite meio gordo 

180 g de açúcar 

80 g de farinha de milho grossa 

5 gemas de ovo 

2 cascas de limão 

1 pau de canela 

2 colheres de sopa de canela em pó

Confeção

1º Ponha o leite a ferver com as cascas de limão e o pau de canela,
num tacho.

2º Quando levantar fervura, junte a farinha de milho e mexa com a
varinha de arame para não criar grumos. Junte o açúcar e deixe
cozinhar 3 minutos, mexendo sempre em lume brando. Tire do
lume e junte as gemas de ovo - que já foram mexidas com 2
colheres de sopa de leite.

3º Vai ao lume mais um pouco, mexendo sempre sem deixar ferver.

4º Deite numa travessa grande, ou em tacinhas, e decore com a
canela em pó.
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Mousse de Chocolate com Biscoitos de Chocolate
Sobremesa 15 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/mousse-de-chocolate-com-biscoitos-de-chocolate

Ingredientes

6 ovos

180 g açúcar

200 g chocolate de culinária

1 embalagem de biscoitos de chocolate a gosto

60 g manteiga

Confeção

1º Separar as gemas das claras, com cuidado, para que as claras
não fiquem com pedaços de gema (impedindo-as assim de
levantarem em castelo).

2º Partir o chocolate para uma tigela e juntar a manteiga. Levar ao
micro-ondas um minuto e mexer bem. Se necessário, repetir a
operação até o chocolate estar bem derretido.

3º Bater as claras em castelo, usando metade do açúcar. De
seguida, bater as gemas com o açúcar restante até obter uma
gemada fofa. Juntar o chocolate derretido à gemada e mexer bem.
Envolver, por fim, as claras em castelo, com cuidado para não
deslaçar.

4º Numa tigela de servir, alternar camadas de mousse com
biscoitos de chocolate partidos em pedaços grandes.

5º Levar ao frio pelo menos duas horas, até a mousse ficar bem
presa. Servir bem fresco.
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Pão de Nozes 
Sobremesa 80 min 6 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/pao-de-nozes-

Ingredientes

200g de açúcar

1 limão (raspas)

150g de manteiga

20g de fermento de pasteleiro

300g de farinha de trigo tipo 55

150g de nozes

200 ml de leite gordo

6 ovos

1 colher de chá de fermento

Confeção

1º Num tacho, junte a manteiga, o açúcar, o leite e a raspa de
limão.

2º Deixe levantar fervura e logo de seguida retire do lume.

3º Junte a farinha, quatro gemas, dois ovos inteiros, o miolo de
nozes e o fermento numa batedeira e integre os ingredientes
lentamente.

4º Adicione o leite à composição e bata até obter uma massa
levemente espessa.

5º Acrescente seguidamente as claras em castelo e envolva-as
cuidadosamente, de baixo para cima.

6º Deixe repousar durante meia hora e depois verta a massa nas
formas untadas com manteiga e farinha.

7º Leve imediatamente ao forno, previamente aquecido a 170 ºC,
durante uma hora
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Rabanadas
Sobremesa 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/rabanadas

Ingredientes

20 fatias de pão cacete

1dl de leite

6 ovos

1l de óleo

120g de açúcar

Canela em pó q.b

Confeção

1º Passe as fatias de pão por leite, mas sem as deixar embeber
muito. Bata os 6 ovos e despeje-os num prato de sopa.

2º Deixe repousar cerca de 20 minutos e depois passe pelos ovos
previamente batidos, Frite as fatias em óleo e escorra sobre papel
para retirar a gordura em excesso. Polvilhe com açúcar e canela.

3º DICA: Compre o pão bem cozido e guarde-o num local seco
dentro de um saco de tecido leve.
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Rabanadas de Chila
Sobremesa 30 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/rabanadas-de-chila

Ingredientes

30 fatias de pão de forma sem côdea 

100g de doce de chila escorrida 

300g de açúcar 

1 l de óleo 

1 l de água 

2 dl de vinho do Porto 

3 ovos 

Casca de um limão 

200g de açúcar 

30g de canela em pó 

Confeção

1º Leve ao lume a água com o vinho do Porto, casca de limão e o
açúcar, deixando ferver durante 5 minutos. Corte a meio as fatias
de pão de forma em forma de triângulos e mergulhe na calda a
ferver, coloque num escorredor para escorrem bem da calda.

2º Barre metade das rabanadas com o doce de chila e feche-as com
a outra metade, passe-as por ovo batido e frite-as em óleo bem
quente, escorra-as bem e coloque em cima de papel absorvente.
Passe-as por açúcar e canela e sirva-as com um cálice de vinho do
Porto tawny bem fresco.
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Sonhos
Sobremesa 40 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/sonhos

Ingredientes

0,5l de água e leite

200g de margarina

10g de sal

1 casca de limão

400g de farinha sem fermento

10 ovos

Calda: 800g de açúcar

0,5l de água

1 pau de canela

2 cascas de limão

Confeção

1º Coloque a água e o leite ao lume com a margarina, a casca de
limão e o sal. Deixe ferver até a margarina derreter. Junte a
farinha com uma colher e mexa energicamente até obter uma
bola, sem retirar do lume.

2º Coloque a massa num recipiente. Junte os ovos um a um e vá
mexendo bem, cada vez que coloca um ovo. A massa não deve
ficar nem muito rija nem muito mole. Com uma colher de sopa
retire pequenas porções de massa com o tamanho de uma noz e
frite em óleo bastante quente.

3º Depois de fritos passe-os por açúcar e canela ou por uma calda
de açúcar (recomendado). Para a calda, coloque a água e o açúcar
com o pau de canela e as cascas de limão ao lume e deixe ferver
cerca de 3 minutos. Deixe arrefecer antes de utilizar.
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Trufas de Chocolate Negro
Sobremesa 60 min 4 pessoas

chefonline.continente.pt/receitas/trufas-de-chocolate-negro

Ingredientes

500g de chocolate preto (mínimo 70% cacau)

1 pacote de cacau em pó 

500g de natas (35% gordura)

Rum q.b. 

Confeção

1º Coloque o chocolate em banho-maria a derreter. Leve uma
panela ao lume e deite as natas. Deixe ferver, o que demora uns 5
minutos.

2º Coloque o chocolate, ou em pedaços ou já derretido, numa taça
e adicione as natas. Envolva tudo muito bem. Junte o rum e
misture também. Coloque a massa num tabuleiro, forrado com
uma folha de papel vegetal. Leve ao frio para ganhar consistência.

3º Faça pequenas bolinhas de massa. Mergulhe uma bolinha de
cada vez no chocolate derretido, passe em seguida pelo cacau em
pó e coloque numa travessa para servir.
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