
Receitas diárias

uma selecção de

Carlos Moreno



Cordon bleu de
bacalhau com
migas de broa

Ingredientes para 4 pessoas

100 g de Vaqueiro Gourmet
3 a 4 cebolas
4 a 6 dentes de alho
1 folha de louro
sal
pimenta em grão
400 g de lombos de bacalhau demolhado (sem pele
nem espinhas)
queijo em fatias (tipo flamengo,  mozzarella,
Serra)
farinha
1 broa (amarela de preferência)
1 ovo
água
80 g de Vaqueiro Alho
150 g de folhas de espinafres
1 lata pequena de feijão manteiga

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 °C.

Leve ao lume a Vaqueiro Gourmet enquanto descasca e corta em rodelas
a cebola e os dentes de alho.

Deite no tacho, junte uma folha de louro, tape e deixe suar até a cebola
estar mole. 

Entretanto, corte os lombos ao meio no sentido longitudinal e recheie
com as fatias de queijo.

Passe os lombos já recheados por farinha, sacudindo bem o excesso.

Tire a côdea à broa e esfarele bem o miolo.

Bata o ovo com um garfo, num prato fundo e deite noutro recipiente
parte da broa esfarelada.

Quando a cebola estiver mole, borrife-a com um pouco de vinagre e
tempere com sal e pimenta.

Espalhe a cebolada sobre o fundo de um recipiente que possa ir ao forno
e à mesa.

Passe os lombos de bacalhau enfarinhados, primeiro pelo ovo batido,
depois pela broa esfarelada e disponha-os sobre a cebolada.

Leve ao forno durante cerca de 20 minutos ou até estarem dourados.

Entretanto escalde a broa que sobrou com água a ferver.

Leve a Vaqueiro Alho ao lume num tacho e deixe derreter. Junte as
folhas de espinafre e quando estiverem moles, adicione a broa bem
escorrida e o feijão, escorrido e passado por água. Deixe cozinhar,
mexendo até as migas estarem na textura que gosta. Sirva com o
bacalhau.

2  



Medalhões de
pescada com
leite de coco

Ingredientes para 4 pessoas

4 medalhões de pescada (sem pele nem espinhas)
sal
pimenta
raiz de gengibre
1 limão
aneto ou funcho
2 cebolas roxas
50 g de Vaqueiro Gourmet
40 g de pasta de coco

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 200 ° C

Coloque os medalhões de pescada num tabuleiro de louça.

Tempere com sal, pimenta, um pouco de raiz de gengibre ralada, sumo
do limão e algumas folhas de aneto. 

Descasque as cebolas e pique-as. Derreta a Vaqueiro Gourmet numa
frigideira, junte a cebola picada e deixe saltear até estar mole. Adicione
a pasta de coco esfarelada e deixe derreter, mexendo.

Espalhe o preparado sobre os medalhões de pescada e leve ao forno
entre 15 a 20 minutos.

Salpique com folhinhas frescas de aneto. 

Sugestão

Sirva com puré de batata e salada.   
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Caldeirada de
polvo

Ingredientes para 4 pessoas

± 1,5 kg de polvo congelado
2 a 3 cebolas
4 dentes de alho
700 g de tomate maduro
1 ramo de salsa
1 folha de louro
6 a 8 batatas para cozer
70 g de Vaqueiro com Azeite
1 dl de vinho branco
sal

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Coloque o polvo congelado num tacho, com uma das cebolas inteira,
previamente descascada. Tape e leve a cozinhar sobre lume muito
brando durante cerca de 25 minutos. Agite o tacho de vez em
quando.Descasque as restantes cebolas e os dentes de alho e corte em
rodelas finas. 

Dê um golpe em cruz na base do tomate e leve-o ao microondas durante
cerca de 30 segundos, tire-lhe a pele, abra-o ao meio, limpe-o de
grainhas e pique em pedaços. Ate o ramo de salsa com a folha de louro.

 Descasque as batatas e corte-as em rodelas. Corte a Vaqueiro com
Azeite em pedaços e deite‐a num tacho. Por cima disponha camadas
alternadas de cebola, tomate e batatas. 

Escorra o polvo, corte‐o em pedaços e junte‐o aos restantes
ingredientes. 

Adicione parte do caldo da sua cozedura e o vinho branco. Tempere
com sal e introduza o ramo de salsa e louro atados. Tape e leve a
cozinhar sobre lume brando até as batatas e o polvo estarem macios.
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Empadão de
arroz e bacalhau

Ingredientes para 4 pessoas

50 g + 50 g de Vaqueiro Alho
200 g de arroz vaporizado
1 cubo de caldo de bacalhau
4 dl de água 
1 alho francês
200 g de bacalhau demolhado em lascas 
4 colheres de sopa de molho de tomate com
azeitonas
3 ovos
sal
pimenta orégãos
Vaqueiro Líquida
pão ralado

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ligue o forno e regule‐o para os 180 °C.
Leve 50 g de Vaqueiro Alho ao lume com a cebola picada. quando a
cebola começar a alourar, junte o arroz e deixe fritar, mexendo sempre
até ficar translúcido. Adicione o cubo de caldo de bacalhau e regue com
a água a ferver. Deixe retomar fervura, tape e leve ao forno durante
cerca de 15 minutos.

Corte o alho francês em rodelas, lave em água corrente e escorra. Deite
num tacho, junte a Vaqueiro Alho e leve a estufar, tapado e sobre lume
brando, até estar mole. Adicione o bacalhau em lascas, deixe suar
durante 2 a 3 minutos e junte o molho de tomate, misture bem e deixe
cozinhar mais 5 minutos. 

Parta 2 ovos para uma tigela e, tempere-os com sal, pimenta e uma
pitada de orégãos e bata-os com um garfo. Junte os ovos ao bacalhau,
mexa para os envolver e retire do lume assim que começarem a coagular.

Pincele um tabuleiro de louça com Vaqueiro Líquida,e polvilhe com pão
ralado. Espalhe metade do arroz sobre o tabuleiro , por cima espalhe o
recheio de bacalhau e cubra com o restante arroz. 

Pincele a superfície do arroz com o restante ovo batido e leve de novo
ao forno até a superfície estar dourada.

Nota: Pode usar sobras de bacalhau, nesse caso junte-as ao molho de
tomate logo que esteja quente.

5  



Penne com
bacalhau em
molho tropical

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

água
sal
300 g de penne
50 g de Vaqueiro Alho
100 g de cebola picada
1 alho francês
400 g de bacalhau demolhado em lascas (sem pele
nem espinhas)
200 g de espinafres em folha
2 colheres de sopa de farinha
2 dl de leite de coco 
2 dl de creme culinário Vaqueiro ou leite
pimenta preta de moinho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Ponha um tacho ao lume com água temperada com sal. Quando ferver
introduza a massa, mexa com um garfo e deixe cozer até estar al-dente.

Entretanto derreta a Vaqueiro Alho num tacho, junte a cebola picada e
deixe alourar. Corte o alho francês em rodelas, lave em água corrente,
escorra e junte à cebola. Deixe cozinhar até ficar mole, junte o
bacalhau em lascas, tape e deixe suar durante 5 minutos. Adicione as
folhas de espinafres, misture bem e quando os espinafres murcharem
junte a farinha, mexa e regue com o leite de coco e o creme culinário.
Deixe engrossar um pouco mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta
moída na altura.

Escorra a massa, adicione-a ao creme de bacalhau, misture bem e sirva
de imediato.
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Salada Fresca de
Arroz

Ingredientes para 4 pessoas

água 
2 cubos de caldo de legumes 
1 cenoura 
100 g de ervilhas congeladas 
300 g de arroz agulha 
50 g de milho congelado 
2 fatias grossas de fiambre 
4 rodelas de ananás 
1 pepino

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha um tacho ao lume com água (o dobro do volume do arroz), os
cubos Knorr de legumes. Entretanto pele e corte em cubos a cenoura.
Quando a água estiver a ferver, junte a cenoura e as ervilhas e quando
retomar fervura, introduza o arroz. Deixe cozerdurante 10 minutos.
Junte o milho e coza mais 5 minutos. 
Corte o fiambre e o ananás e o pepino em pedaços e misture com o
arroz. 
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Salada de agrião
com queijo fresco

Ingredientes para 4 pessoas

4 a 5 dentes de alho 
0,5 dl de azeite virgem extra 
1 molho de agriões 
1 queijo fresco de 250 g 
sal fino 
sal 
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Descasque e pique os dentes dealho. Frite-os em azeite. 

Entretanto, arranje os agriões, lave e enxugue. Disponha-os na travessa
para ir à mesa. Salpique com um pouco de sal fino.

Corte o queijo fresco em rodelas. Disponha‐as sobre os agriões.
Tempere o queijo com sal e pimenta e regue com o azeite com o alho
frito. 
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Salada de Polvo
com Grão

Ingredientes para 4 pessoas

400 g de polvo cozido 
1 cebola 
2 a 3 dentes de alho 
2 colheres de sopa de salsa picada 
1,5 dl de azeite Intenso 
0,5 dl de vinagre de vinho 
colorau 
sal 
pimenta 
400 g de grão cozido

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

 Corte o polvo em bocadinhos. Descasque e pique a cebola e os dentes
de alho. Misture-os com o polvo e adicione 1 colher de sopa de salsa
picada. Num copo deite o azeite e o vinagre, tempere com uma pitada
de colorau, sal e pimenta. Misture muito bem com um garfo e deite
sobre o polvo. Adicione o grão cozido e misture muito bem. 
Polvilhe com a restante salsa picada .
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Salada de Arroz
com Polvo

Ingredientes para 4 pessoas

água 
sal 
500 g de amêijoas 
800 g de polvo congelado 
1 cebola 
2 ovos 
1 chávena almoçadeira de arroz agulha ou
vaporizado 
½ pimento vermelho 
½ pepino 
sumo de limão 
1 colher de sobremesa de conhaque 
4 colheres de sopa de maionese 
salsa picada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha as amêijoas de molho em água e sal durante 2 a 3 horas para que
larguem toda a areia. 
Entretanto, tire a pele ao polvo e coza-o juntamente com a cebola
inteira e descascada num tacho com tampa que vede bem. Quando a
cebola estiver macia o polvo está cozido. Escorra‐o, corte em pedaços e
reserve. 
Ao mesmo tempo ponha os ovos a cozer em água temperada com sal e,
noutro tacho ponha água ao lume para cozer o arroz. Quando ferver,
introduza o arroz e coza durante cerca de 20 minutos. 
Entretanto lave o pimento e o pepino e corte-os em cubinhos. Quando o
arroz estiver cozido escorra-o regue com um pouco de sumo de limão e
misture-o com os cubinhos de pepino e de pimento. 
Abra as amêijoas numa frigideira sobre lume forte, retire‐as das conchas
e junte‐as ao polvo já cortado, borrife com o conhaque e envolva com a
maionese. Disponha no centro do prato de serviço, polvilhe com a salsa
picada, rodeie com o arroz.

Sugestão

Enfeite com os ovos descascados e cortados.

10  



Salada de Massa
com Vegetais

Ingredientes para 4 pessoas

150 g de esparguete 
sal 
1 pimento amarelo ou laranja 
2 a 3 colheres de sopa de Vaqueiro Líquida 
alho picadinho 
canónigos (um punhado) 
250 g de tomates cereja 
alface roxa (3 a 4 folhas) 
limão 
manjericão ou óregão (de preferência frescos) 
pimenta preta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha ao lume um tacho com água temperada com sal e uma noz de
Vaqueiro Líquida. Logo que ferver em cachão introduza o esparguete e
coza até estar al‐dente. 
Enquanto isso, corte o pimento em bocados, limpe-o das semente e
salteie numa frigideira com o alho bem picadinho e a Vaqueiro Líquida.
Junte depois aos tomatinhos, inteiros ou cortados ao meio e à alface
ripadinha. Logo que a massa esteja cozida, escorra-a e salteie
rapidamente na mesma frigideira do pimento. Junte aos legumes, regue
com sumo de limão a gosto e perfume com folhinhas de manjericão e
oregãos. Tempere com uma pitada de sal e experimente espremer 2 a 3
tomanhinhos cerejas., uma mexidela e.....fica suculenta e deliciosa.

Sugestão

Para toque final um pouco de pimenta moída na altura e, se quiser umas
sementes de sésamo. 
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Salada com Arroz
Selvagem

Ingredientes para 4 pessoas

100 g de arroz selvagem 
100 g de arroz basmatti 
sal 
3 colheres de sopa de óleo Vaqueiro 
sumo de limão 
100 g de ervilhas congeladas 
100 g de milho congelado 
50 g de rebentos de soja 
1 pimento vermelho 
50 g de Vaqueiro Líquida
200 g de queijo mozzarella fresco

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Misture o arroz selvagem e o arroz basmatti e coza em água a ferver
temperada com sal, durante cerca de 20 minutos. Escorra muito bem,
passe por água fria e escorra de novo. Deite num prato largo e fundo,
regue com o óleo Vaqueiro e um pouco de sumo de limão e mexa. 
Entretanto coza as ervilhas em água temperada com sal, até estarem
tenras. Quando estiverem praticamente cozidas, introduza o milho e
deixe levantar fervura. Escorra e reserve. Lave os rebentos de soja e
corte o pimento em quadrados eliminando todas as sementes e películas
brancas. Leve ao lume uma frigideira com a Vaqueiro Líquida. Salteie
todos os legumes durante cerca de 5 minutos e junte-os ao arroz.
Adicione o queijo mozzarella cortado em bocados e misture muito bem.

Sugestão

Sirva morno ou frio.
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Salada de Peito
de Frango

Ingredientes para 4 pessoas

300 g de peito de frango 
sal 
1 colher de sopa de mostarda em grão 
3 dentes de alho 
2 colheres de sopa de vinho branco 
2 colheres de sopa de vinagre de cidra 
1 colher de sopa de mostarda 
1 colher de sopa de mel 
6 colheres de sopa de azeite 
1 colher de chá de estragão seco 
20 g de Vaqueiro Líquida 
1 alface folha de carvalho 
2 tomates maduros mas rijos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Tempere o frango com sal, sumo do limão e os grãos de mostarda,
esmagados num almofariz juntamente com os dentes de alho
descascados. Regue com o vinho branco e deixe marinar. 
Num copinho ou frasco com tampa, deite o vinagre de cidra, a
mostarda, o mel, o azeite e o estragão seco. Reserve no frigorífico. 
Espalhe por cima dos peitos de frango a Vaqueiro Líquida em nozinhas e
cozinhe‐os, tapados, no micro ondas na potência máxima durante 7
minutos. Volte-os 2 vezes a meio do tempo. Entretanto, separe as folhas
de alface, lave-as e enxugue muito bem. Lave os tomates e corte em
gomos. 
Escorra o peitos de frango e deixe-os arrefecer. Corte o frango em fatias
finas e misture com a alface e o tomate. Agite vigorosamente o molho
que reservou no frigorífico e deite sobre a salada.

Sugestão

Se quiser, coloque o frango e a salada dentro de duas fatias de pão de
mistura.
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Salada Fresca de
Outono

Ingredientes para 4 pessoas

1 couve chinesa (pequena) 
3 a 4 colheres de sopa de óleo Vaqueiro 
sal 
3 tangerinas 
1 queijo atabafado ou requeijão 
1 fatia de fiambre grossa 
uvas (brancas, pretas ou ambas) 
2 iogurtes naturais açucarados 
3 colheres de sopa de ketchuppimenta de moinho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Separe as folhas de couve, lave, escorra bem e volte a juntá‐las num
molho. Corte em juliana fina e tempere com o óleo Vaqueiro e sal.
Massaje levemente com as mãos. Descasque e separe as tangerinas em
gomos e tire‐lhes as peles e caroços. Corte o queijo e o fiambre em
cubos e junte tudo à couve. Lave as uvas, abra-as ao meio e tire as
grainhas. Misture com o resto da salada. 
À parte misture os iogurtes com o ketchup e tempere com uma pitada
de sal e pimenta moída na altura. Sirva numa taça a acompanhar a
salada.

Sugestão

Se gostar, pode juntar também à salada, nozes, pinhões ou mesmo
croutons de pão, torrado ou frito.
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Salada de Outono

Ingredientes para 4 pessoas

2 maçãs riscadas 
½ limão 
1 alface francesa 
1 cabeça de funcho 
50 g de nozes 
4 colheres de sopa de maionese

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Lave muito bem as maçãs, corte‐as em quartos e retire os corações.
Corte as maçãs em fatias e regue com o sumo do limão. 

Separe as folhas da alface, escolha-as, lave e escorra muito bem. Corte
as folhas em juliana grossa e forre com elas o fundo de uma saladeira.
Lave e pique a cabeça de funcho e misture com as maçãs. Junte a
maionese e as nozes picadas grosseiramente, reservando algumas para
decoração. 

Misture bem e deite o preparado na saladeira sobre a alface. Enfeite com
as nozes reservadas e sirva, bem fresca como entrada ou
acompanhamento de pratos de carne. 

Sugestão

Se não encontrar cabeça de funcho, use em sua substituição apenas os
raminhos, ou folhinhas de aneto, e uma endívia cortada de juliana.
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Salada de polvo
com grão e aipo

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

800 g de polvo congelado
1 cebola
Vaqueiro Líquida
água 
3 ovos
sal
1 a 2 talos de aipo
1 cebola roxa
2 colheres de sopa de salsa picada
1 dl de azeite virgem extra
3 colheres de sopa de vinagre de vinho
1 lata de grão cozido
 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Coloque o polvo na panela de pressão, junte a cebola inteira, um pouco
de Vaqueiro Líquida e um pouco de água. 

Leve a cozer durante cerca de 25 minutos, após levantar pressão.

Entretanto, coza os ovos em água temperada com sal durante 10
minutos.

Lave os talos de aipo e corte‐os em lâminas finas.

Descasque a cebola roxa, pique-a finamente e junte ao aipo cortado.
Adicione a salsa picada, o azeite e o vinagre. Tempere com sal e
misture bem.

Escorra o grão e passe‐o por água corrente, deite numa saladeira e
junte-lhe a mistura anterior.

Depois de cozido, corte o polvo em pedaços e tempere com sal.
Adicione‐o à salada de grão e mexa.

Descasque os ovos cozidos, corte-os em gomos ou em rodelas e coloque-
os sobre a salada. 

Sirva morna ou fria.
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Salada de massa

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

água
sal
óleo Vaqueiro
500 g de massa tipo macarrão
40 g de Vaqueiro Alho
250 g de miolo de camarão (grande)
piripiri
½ limão
1 lata pequena de milho cozido
1 lata pequena de ervilhas cozidas
uvas red globe
1 lata pequena de ananás

para o molho:
6 a 8 colheres de sopa de maionese
1 dl de natas
± 1 dl da calda do ananás
pimenta de moinho
1 a 2 colheres de sopa de ketchup (opcional)

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Leve um tacho ao lume com água temperada com sal e um fio de óleo
Vaqueiro. Quando a água estiver a ferver, introduza a massa e deixe
cozer até estar al-dente.

Entretanto derreta a Vaqueiro Alho numa frigideira e aloure aí o miolo
de camarão. Tempere com sal e piripiri e regue com o sumo do limão
e retire do lume.

Escorra o milho e as ervilhas e junte‐os aos camarões.

Escorra a massa, passe por água fria e adicione a mistura de camarão e
legumes.

Lave as uvas, abra‐as ao meio, limpe‐as de grainhas e junte à massa. 

Escorra o ananás reservando cerca de 1 dl da calda. Corte as rodelas em
pedaços e junte à massa. Regue com um fio de óleo Vaqueiro e misture
tudo muito bem.

Noutra tigela, misture a maionese com as natas e cerca de 1 dl da calda
do ananás. Tempere com pimenta moída na altura e, se quiser adicione
1 a 2 colheres de sopa de ketchup. Mexa com uma vara de arames até
estar tudo bem ligado. Sirva a acompanhar a salada de massa.
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Salada de Arroz

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

água
sal
300 g de arroz agulha
1 cenoura
1 lata pequena de ervilhas
1 lata pequena de milho
1 maçã Granny Smith
2 ameixas (maduras mas rijas) 
30 g de amendoim torrado

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Ponha um tacho ao lume com água temperada com sal. Quando a água
estiver em ebulição introduza o arroz, mexa com um garfo e deixe
cozer durante cerca de 15 minutos.

Entretanto, pele a cenoura e corte-a em cubos pequenos. 

Escorra as ervilhas e o milho e passe por água fria corrente. 

Lave a maçã e corte-a em gomos e depois em fatias.

Lave as ameixas e corte-as em fatias.

Assim que o arroz estiver cozido, deite-o num escorredor e passe-o
debaixo de água corrente até estar completamente frio. Escorra bem e
junte-lhe todos os ingredientes preparados. Adicione o amendoim
torrado, misture tudo e deite numa saladeira.
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Salada de arroz
com frango e
fruta da época

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

água
sal
1 pau de canela 
1 casca de limão
200 g de arroz agulha
40 g de Vaqueiro
2 peitos de frango
pimenta
2 alperces
2 ameixas santa rosa
1 pepino 
folhas frescas de hortelã

para o molho:
4 a 5 colheres de sopa de maionese
2 colheres de sopa de iogurte natural
1 colher de chá de caril em pó
pimenta preta de moinho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Ponha um tacho ao lume com água temperada com sal, o pau de canela
e a casca de limão. Quando ferver introduza o arroz e deixe cozer
durante cerca de 13 minutos.

Entretanto derreta a Vaqueiro numa frigideira, junte os peitos de frango
e deixe alourar de ambos os lados. Tempere com sal e pimenta moída na
altura, tape e frigideira, reduza o calor e deixe cozinhar até a carne
estar tenra.

 Enquanto cozinha o frango e o arroz, lave os alperces, as ameixas e o
pepino. Corte o pepino em dados, salpique-os com sal e ponha a escorrer
dentro de um passador de rede.

Corte as ameixas e os alperces em fatias ou em cubos e reserve.

Lave algumas folhas de hortelã, enxugue-as bem e corte-as em tiras
finas.

 Assim que o arroz estiver cozido deite-o num coador e passe-o debaixo
de água fria corrente até estar completamente frio. 

 Desfie o peito de frango e misture-o com o arroz. Adicione o pepino, os
alperces e as ameixas e perfume com a hortelã. Misture tudo
delicadamente com as mãos e coloque no recipiente onde vai servir.

Junte a maionese com o iogurte, perfume com o caril e pimenta moída
na altura e misture bem. Deite numa taça, enfeite com hortelã e sirva a
acompanhar a salada de arroz.
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Salada exótica de
arroz

Ingredientes para 4 pessoas

água
sal
150 g de feijão verde redondo congelado
250 g de mistura de arroz selvagem com arroz
agulha
150 g de milho cozido 
1 cebola roxa 
1 colher de chá de caril em pó
1 colher de chá de coentros em pó
1 colher de chá de açafrão das Índias 
1 colher de chá de noz moscada em pó
1 colher de café de pimenta de caiena
0,5 dl de vinagre de arroz
2 colheres de sopa de mel
2 colheres de sopa de molho de soja
½ limão    
1 dl de óleo Vaqueiro 
8 tomates cereja
hortelã
amendoins torrados com piripiri

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha um tacho ao lume com bastante água temperada com sal. Quando
ferver introduza o feijão verde e assim que a água retomar fervura junte
a mistura de arroz com arroz selvagem. Mexa com um garfo e deixe
cozer destapado durante cerca de 13 minutos. 

Entretanto, escorra o milho e coloque‐o numa taça grande.Descasque e
corte a cebola roxa em meias luas finas e junte ao milho. 

Misture todas as especiarias e leve ao lume numa frigideira anti-aderente
durante 1 a 2 minutos, mexendo sempre. Noutra taça, misture o vinagre
de arroz com o mel, o molho de soja e o sumo do limão. 

Adicione o óleo Vaqueiro em fio, mexendo sempre com uma vara de
arames. Junte as especiarias e continue a mexer com a vara de arames.
Lave os tomates cereja e corte-os em quartos. 

Quando o arroz estiver cozido, escorra‐o num passador e passe por água
fria corrente até arrefecer completamente. Escorra bem, junte‐o à
mistura de milho e cebola, regue com o molho preparado, perfume com
folhas de hortelã cortadas em tiras e mexa com um garfo de cozinha. 

Por cima disponha o tomate cereja e salpique com amendoins torrados
com piripiri. 
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Sopa Rápida da
Pedra

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

60 g de Vaqueiro com Azeite 
200 g de entremeada 
1/2 chouriço 
2 batatas 
2 cenouras 
100 g de cebola picada 
7,5 dl de água 
1 lata de feijão manteiga ou encarnado 
sal 
piripiri

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Derreta a Vaqueiro com Azeite numa panela. Entretanto corte a
entremeada em tiras pequenas, tire a pele e pique o chouriço em
troços. Deite na panela e deixe a carne alourar enquanto pele as batatas
e as cenouras. Corte‐as em cubos pequenos e deite também na panela.
Adicione a cebola picada, tape e deixe suar um pouco sobre lume muito
brando. Junte um pouco da água, bem quente, e deixe cozer até as
batatas estarem macias. Adicione o feijão e a restante água a ferver
tempere com sal e um pouco de piripiri. Ferver durante mais 5 minutos e
sirva.

Sugestão
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Creme de Alho
Francês com
Rúcula Selvagem

Ingredientes para 4 pessoas

100 g de cebola picada 
60 g de Vaqueiro com Azeite 
2 alhos franceses 
2 a 3 batatas 
8 dl de água 
sal 
pimenta preta 
4 dl de natas 
folhas de rúcula selvagem 
noz moscada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Leve a cebola ao lume com a Vaqueiro com Azeite. Entretanto corte o
alho francês em rodelas, lave‐o em água corrente e junte à cebola.
Descasque as batatas, corte-as em cubos pequenos ou rale-as no ralador e
junte a alho francês. Mexa e deixe estufar, tapado, até a batata estar
macia. Se for preciso vá adicionando água quente para não deixar pegar
ao fundo do tacho. Junte a restante água a ferver e reduza a sopa a
puré. Tempere com sal e pimenta e adicione as natas e algumas folhas
de rúcula. Misture bem e deixe retomar fervura. Perfume com um pouco
de noz moscada. 

Sugestão

Sirva quente ou fria. 
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Creme de Grão
com Espinafres

Ingredientes para 4 pessoas

2 cebolas 
3 a 4 dentes de alho 
60 g de Vaqueiro com Azeite 
2 batatas 
1 copo de água 
1 lata de grão cozido 
150 g de folhas de espinafres 
sal 
3 a 4 fatias de pão

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Descasque e pique as cebolas e os dentes de alho e leve ao lume com a
Vaqueiro com Azeite. 
Enquanto a cebola fica a alourar, descasque as batatas e corte-as em
cubos pequenos. Junte‐as à cebola, tape e deixe cozinhar sobre lume
brando cerca de 5 minutos. Regue com a água, quente de preferência e
junte o grão. Tape e deixe cozer até as batatas estarem macias. Retire
com uma escumadeira um pouco das batatas e grão e reserve. Triture a
sopa com a varinha até ficar em puré. Junte as folhas de espinafres,
lavadas e escorridas e tempere com sal. Deixe ferver cerca de 10
minutos e depois junte as batatas e grão que reservou e deixe retomar
fervura.

Entretanto corte as fatias de pão em cubos pequenos e leve ao forno até
ficarem tostadas.

Sugestão

Sirva a sopa com o pão torrado, à parte, numa taça.
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Canja de
Conquilhas com
Crosta Folhada

Ingredientes para 4 pessoas

1,5 kg de conquilhas (já depuradas) 
2 cebolas 
80 g de Vaqueiro Líquida 
1 courgette
250 g de cogumelos pleurotos 
sal 
pimenta de moinho 
1 colher de chá de Maizena 
2 dl de vinho branco 
tomilho limão ou cebolinho 
1 placa de massa folhada 
1 ovo

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Abra as conquilhas, que já devem estar bem depuradas de areia, numa
frigideira ou tacho largo, sobre lume médio a forte. Retire todas as
conchas, coe o caldo e reserve juntamente com as conquilhas. Enquanto
isso, Leve ao lume as cebolas, cortadas em gomos, e a Vaqueiro
Líquida. Deixe cozinhar suavemente até a cebola estar mole. 
Entretanto, lave e corte a courgette em cubinhos. Lave, enxugue e corte
em pedaços pequenos os cogumelos. Junte a courgette e os cogumelos à
cebola e salteie durante 5 minutos. 
Adicione as conquilhas e respectivo caldo e tempere com sal e pimenta
acabada de moer. 
Dissolva a Maizena no vinho branco e deite sobre as conquilhas.. 
Tape e deixe cozinhar cerca de 10 minutos. Junte um pouco de água
quente se achar a sopa com pouco caldo. 
Perfume com tomilho limão ou cebolinho picado e apague o lume.
Distribua a sopa por taças individuais que possam ir ao forno e deixe
arrefecer. 
Ligue o forno e regule‐o para o 250 °C. 
Desenrole a placa de massa folhada e corte 4 rodelas com diâmetro
ligeiramente superior ao das taças. 
Bata levemente o ovo e pincele as bordas externas das taças. 
Coloque 1 rodela de massa por cima de cada taça, fazendo aderir bem a
massa às bordas. 
Pincele a superfície da massa com o restante ovo e, com a ponta de uma
faca afiada ou uma tesoura, faça umas pequenas incisões na massa para
permitir que o vapor se escape deixando a massa crocante. 
Leve ao forno durante 20 a 25 minutos.
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Sopa Rica de
Peixe

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

½ cabeça de peixe ( cherne ou garoupa) 
300 g de red fish 
sal 
1 ramo de coentros (grande) 
300 g de camarão 
2 cebolas 
3 dentes de alho 
2 colheres de sopa de azeite 
500 g de tomate maduro 
pimenta 
150 g de massinha de cotovelos 
coentros frescos picados

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Coza a cabeça de peixe e o red fish em água temperada com sal e com
o ramo decoentros atados. À parte, coza os camarões em água
temperada com sal durante cerca de 2 minutos. Escorra o peixe, coe o
caldo em que o cozeu e reserve. Faça o mesmo em relação aos camarões
e à água da sua cozedura. 
Descasque e pique as cebolas e os dentes de alho e leve ao lume numa
panela com o azeite até a cebola começar a alourar. Junte o tomate sem
pele nem grainhas, corte‐o em pedaços e deixe estufar tapado, sobre
lume brando até o tomate se começar a desfazer. Tempere com pimenta,
regue com um pouco do caldo de cozedura dos camarões e depois reduza
a puré com a varinha mágica. 
Adicione o caldo de cozedura do peixe e o restante caldo dos camarões
e, se for necessário, acrescente um pouco de água. Assim que retomar
fervura, introduza a massa e deixe cozer. Entretanto limpe o peixe de
peles e espinhas e faça‐o em lascas. Descasque os camarões. Quando a
massa estiver quase cozida, junte o peixe e os camarões e deixe retomar
fervura. Sirva polvilhada com os coentros picados.
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Sopa de Grão
com Espinafres

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

500g de grão seco 
2 l de água 
1 cebola 
0,5 dl de azeite 
350g de folhas de espinafres 
sal

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

De véspera, ponha o grão de molho em água fria. Escorra a água em que
o grão esteve de molho e coloque‐o na panela de pressão. Junte a água,
a cebola descascada e o azeite. 
Tape a panela e coza durante cerca de 50 minutos, contados após a
panela ter levantado pressão. Retire do calor e deixe arrefecer até ser
seguro abrir a panela. Reduza a sopa a puré com a varinha mágica,
triturando muito bem. Junte as folhas de espinafres bem lavadas e
tempere com sal. Leve de novo ao lume e deixe ferver até os espinafres
estarem cozidos, cerca de 15 minutos deverão ser suficientes.

Sugestão

Retire uma concha bem cheia de grão cozido antes de triturar muito bem
o restante e junte‐o à sopa, mesmo antes de a servir.

Se não dispuser de tempo para colocar o grão de molho na véspera,
escalde‐o com bastante água a ferver e coza‐o logo que a água tiver
arrefecido. Pode também optar por usar grão já cozido, em lata ou em
conserva.

Pode adicionar também à sopa cerca de 100 g de massa grossa, tipo
cotovelo ou macarronete; nesse caso acrescente um pouco de caldo de
galinha ou de carne.
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Sopa de Tomate
com Ovos

Ingredientes para 4 pessoas

2 cebolas 
60 g de margarina Vaqueiro 
800 g de tomate bem maduro 
2 batatas 
1 cubo de caldo de galinha 
1,2 l de água 
sal 
pimenta 
2 ovos 
salsa picada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Descasque e pique as cebolas e leve ao lume numa panela com a
margarina Vaqueiro. Deixe refogar sobre lume brando até a cebola ficar
translúcida. Entretanto pele o tomate, corte-o ao meio, limpe-o de
grainhas e desfaça‐o em bocadinhos. Junte à cebola e deixe refogar
durante cerca de 10 minutos, mexendo. Adicione as batatas descascadas
e cortadas em bocados, o cubo de caldo de galinha e regue com a água
quente. Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar até as batatas
estarem macias. Retire do lume e quando retomar fervura, adicione os
ovos batidos em fio e vá mexendo a sopa com um garfo até os ovos
coagularem. 
Sirva a sopa polvilhada com salsa picada.

Sugestão

Pode também acompanhar esta sopa com quadradinhos de pão torrado ou
frito. 

Outra variante é cozer previamente os ovos e picar separadamente as
gemas e as claras, colocar em tacinhas e servir à parte com a sopa.
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Sopa de Legumes
com Espinafres

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

1 cebola grande 
2 cenouras 
1 nabo pequeno 
2 batatas médias 
250 g de abóbora 
1,6 l de água 
40 g de margarina Vaqueiro 
sal 
300 g de folhas de espinafres (já escolhidas e
lavadas)

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Descasque a cebola, pele as cenouras, o nabo e as batatas e retire a
casca, pevides e filamentos à abóbora. 
Lave os legumes e corte‐os em pedaços pequenos. Introduza‐os numa
panela, junte a água e leve a ferver até os legumes estarem macios. 
Retire do lume e reduza tudo a puré com a varinha mágica. Junte a
margarina Vaqueiro e tempere com sal. Leve de novo ao lume e,
quando retomar fervura, introduza os espinafres. Mexa com uma colher
de pau e deixe cozer durante mais 10 minutos. 
Sirva bem quente e se gostar acompanhe com croutons de pão torrado ou
frito.

Sugestão

Pode também adicionar a esta sopa 100 g de massinha (pevides ou
couscous) ou 1 chávena de café de arroz bem lavado e escorrido, na
maema altura que juntar os espinafres.
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Sopa de Feijão
Frade à Lavrador

Ingredientes para 4 pessoas

250 g de feijão frade seco 
1,5 lt de água 
sal 
2 colheres sopa azeite 
1 cebola 
2 cenouras 
1 nabo 
1 batata grande 
1 molho de nabiças

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha o feijão de molho em água de um dia para o outro. 
Coza, na panela de pressão, com a água temperada com sal, o azeite e a
cebola, cortada em gomos, durante 45 minutos. 
Descasque os legumes, escolha as nabiças e lave-as muito bem. Deixe
escapar a pressão, abra a panela e junte as cenouras, o nabo e a batata,
em cubinhos e deixe cozer sobre lume brando durante 30 minutos. Junte
as nabiças, rectifique o sal e coza durante mais 10 minutos.

Sugestão

Corte 2 queijinhos frescos em cubinhos e distribua pelos pratos de sopa.

Se quiser fazer esta sopa mais rapidamente, substitua o feijão seco por
feijão já cozido, enlatado.
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Sopa de Nabiças

Ingredientes para 4 pessoas

4 batatas 
2 cebolas 
1 cenoura 
3 dentes de alho 
2 colheres de sopa de margarina Vaqueiro 
1,5 l de água 
1 molho de nabiças 
sal 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Corte as batatas, 1 cebola e a cenoura em bocados para uma panela. 
Junte os alhos, descascados e inteiros, e a margarina Vaqueiro e deixe
saltear. 
Regue com a água a ferver e deixe cozer suavemente. Em seguida,
reduza a puré com a varinha. 
Escolha as nabiças e lave‐as muito bem em várias águas. Pique‐as
grosseiramente e corte a restante cebola em rodelas e junte à sopa. 
Tempere com sal e deixe ferver até as nabiças estarem suficientemente
cozidas. 
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Sopa de Feijão
Verde

Ingredientes para 4 pessoas

2 batatas 
1 nabo 
1 cebola 
1 tomate maduro 
sal 
50 g de margarina Vaqueiro 
1 lt de água 
200 g de feijão verde 
cerefólio

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Descasque as batatas, o nabo e a cebola e corte em bocadinhos. Pele o
tomate e retire-lhe as grainhas. Deite os legumes numa panela e leve ao
lume com a margarina Vaqueiro. Tempere com sal e deixe estufar
durante 10 minutos. Regue com a água e deixe cozer até os legumes
estarem macios. 
Entretanto, lave muito bem o feijão verde e corte-o em losangos muito
finos. 
Reduza a sopa a puré, com a varinha mágica, junte o feijão verde e
deixe cozer durante 15 minutos. 
Sirva com um pézinho de cerefólio em cada prato.
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Creme de
Cogumelos com
Presunto

Ingredientes para 4 pessoas

100 g de presunto (ou fiambre) 
1 colher sopa de margarina Vaqueiro 
100 g de cogumelos de Paris 
3 colheres de sopa de farinha 
4 dl de leite 
4 dl de água 
pimenta 
sal 
noz moscada 
coentros 
quadradinhos de pão frito

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Pique finamente a fatia de presunto e leve ao lume, numa panela, com a
margarina Vaqueiro. Junte os cogumelos lavados e cortados em
lâminase deixe saltear. Polvilhe com a farinha, mexa e regue com o leite
e a água. Deixe cozer e engrossar, mexendo. Tempere com pimenta,sal
e noz moscada. 
Polvilhe com folhinhas de coentros e acompanhe com quadradinhos de
pão frito em óleo Vaqueiro.
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Sopa de Cação

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

4 postas altas de cação (600 g) 
0,5 dl + 3 colheres de sopa de vinagre 
sal 
1 folha de louro 
1 l de água 
3 dentes de alho 
1 cebola 
3 colheres de sopa de azeite 
1 molho(grande) de coentros 
1 colher de sopa de farinha 
2 gemas 
pimenta 
sumo de limão

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Ponha o cação de molho em água com 0,5 dl de vinagre, sal e louro,
durante cerca de 2 horas. Escorra e coza o cação na água a ferver,
temperada com sal, durante 10 minutos. Escorra o peixe, retire-lhe as
espinhas e reserve o caldo da cozedura. Pique finamente os alhos e a
cebola e leve a cozer com azeite. Junte os coentros picados e adicione
um pouco do caldo da cozedura do cação e a farinha, dissolvida no
restantevinagre. Mexa e deixe cozer um pouco sobre lume brando. Vá
adicionando, a pouco e pouco, o restante caldo da cozedura do peixe. 
Desfaça as gemas com um pouco da sopa. Junte depois as gemas já
desfeitas à restante sopa, mexendo sempre. Rectifique o sal e tempere
com pimenta,moída na ocasião. Introduza o peixe e, assim que levantar
fervura, retire do lume e regue com sumo de limão. 
Sirva sobre fatias finas de pão torrado.

Sugestão

Pode acompanhar com batatinhas cozidas e servir como prato completo.
Nesse caso, pode reduzir um pouco a quantidade de líquido.
Experimente adicionar também à sopa uma colher de sobremesa de
poejos finamente picados.
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Sopa da Pedra

Ingredientes para 8 a 10 pessoas

Sopa da pedra
(8 pessoas)

1 l de feijão encarnado (de preferência fresco) 
1 orelha de porco 
1 chouriço de sangue 
1 chouriço de carne 
150 g de toucinho entremeado 
2 cebolas 
2 dentes de alho 
1 folha de louro 
sal 
pimenta 
750 g de batatas 
1 molho de coentros

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 8/10

Preparação

Se o feijão for fresco não necessita de o demolhar, se for seco ponha‐o
de molho em água, de um dia para o outro. 
Escalde e raspe a orelha de porco. Leve o feijão a cozer em bastante
água, juntamente com a orelha, os chouriços, o toucinho, as cebolas, o
alho e o louro. Tempere com sal e pimenta. Se for necessário junte
mais água. 
Logo que as carnes e chouriços estejam cozidos, retire‐os e corte‐os em
bocados. Introduza na panela as batatas, cortadas em quadradinhos, e os
coentros picados. Deixe ferver suavemente até a batata estar cozida.
Retire a panela do lume e introduza as carnes já cortadas. 
Sirva imediatamente.
Nota: Por tradição, e tal como o nome indica, é hábito colocar uma1 molho de coentros

Notas Pessoais

Nota: Por tradição, e tal como o nome indica, é hábito colocar uma
pedra, bem lavada, no fundo da terrina.
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Caldo Verde

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

2 batatas 
2 cebolas 
2 dentes de alho 
1 l de água 
sal 
200 g de couve portuguesa (já cortada em caldo
verde) 
4 colheres de sopa de azeite 
½ chouriço de carne 
broa de milho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Descasque as batatas, as cebolas e os alhos e corte tudo em bocados
para dentro de uma panela. Junte a água e tempere com sal. Leve ao
lume e deixe ferver até as batatas estarem macias. Entretanto, deite a
couve num coador e lave em égua corrente até a água deixar de ser
esverdeada. Escorra bem a couve. 
Reduza a sopa a puré com a varinha mágica, leve de novo ao lume e
quando retomar fervura introduza a couve cortada. Regue com o azeite
e deixe cozer durante 10 minutos. 
Sirva a sopa com o chouriço cortado em rodelas e acompanhe com
fatias de broa. 
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Creme de
Abóbora com
Natas

Ingredientes para 4 pessoas

1 kg de abóbora 
2 batatas 
2 cenouras 
1 cebola 
60 g de margarina Vaqueiro 
1 l de água 
2,5 dl de natas 
sal 
pimenta 
2 colheres de sopa de cebolinho picado

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Tire a pele e as pevides à abóbora e corte‐a em pedaços pequenos. Pele
as batatas e as cenouras e corte em cubinhos. Descasque e pique a
cebola. Deite os legumes numa panela, junte a margarina Vaqueiro em
bocadinhos e leve a suar tapado sobre lume brando. Quando os legumes
estiverem macio, regue com a água quente e deixe ferver mais 10
minutos. Junte 2 dl de natas e reduza a sopa a puré. Tempere com sal e
pimenta e deixe retomar fervura. 
Distribua a sopa pelos pratos de serviço, enfeite com as restantes natas
batidas e o cebolinho 
picado.

Sugestão

Pode substituir metade da água por igual porção de leite e o cebolinho
por folhinhas de hortelã. 
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Creme de
Cogumelos

Ingredientes para 4 pessoas

3 colheres de sopa de margarina Vaqueiro
1 cebola
400 g de cogumelos Chanterelles
3 colheres de sopa de farinha de trigo
8 dl de caldo de legumes
sal
pimenta preta em grão
2 dl de natas
4 colheres de sopa de salsa picada
pão de centeio

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Derreta a margarina Vaqueiro. Adicione a cebola, descascada e picada,
e os cogumelos, lavados e enxutos, cortados em cubinhos. Deixe suar um
pouco. Polvilhe com a farinha e misture bem. Junte o caldo de
legumes, mexendo continuamente. Cozinhe em lume brando durante 15
minutos.
Tempere com sal e pimenta preta moída na altura. Junte as natas e
deixe ferver, mexendo.
Sirva o creme polvilhado com a salsa picada e acompanhe com tostas de
pão de centeio.

 

Sugestão

Se tiver dificuldade em encontrar cogumelos chanterelles frescos, pode
recorrer aos secos, depois de devidamente hidratados, ou substituí‐los 
por cogumelos pleurotos, mais vulgares entre nós.
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Creme de peixe

Ingredientes para 4 pessoas

300 g de red fish
300 g de maruca 
sal 
pimenta 
1 ramo de salsa 
1 cebola 
50 g de margarina Vaqueiro 
2 colheres de sopa de farinha 
1 colher de café de mostarda em pó 
1 batata 
1 cubo de caldo de peixe 
1 dl de natas 
2 colheres de sopa de pevides de abóbora

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Coza o red fish e a maruca em água temperada com sal, pimenta e o
ramo de salsa. Retire o peixe, limpe‐o de peles e espinhas e faça‐o em
lascas. Coe o caldo e reserve. 
Descasque e pique finamente a cebola e leve a alourar com a margarina
Vaqueiro. Quando a cebola estiver mole, polvilhe com a farinha, junte a
mostarda e misture bem. Regue com 1 litro do caldo da cozedura do
peixe e adicione a batata, descascada e cortada em cubinhos pequenos,
e o cubo de caldo de peixe. Deixe cozer suavemente, mexendo de vez
em quando até a sopa engrossar e a batata estar cozida. Introduza as
lascas de peixe e adicione as natas levemente batidas. Quando começar
a levantar fervura, retire do lume, polvilhe com as pevides de abóbora
e sirva imediatamente.

Sugestão

Para enriquecer ainda mais esta sopa, adicione-lhe 100 g de miolo de
berbigão congelado depois de ter refogado a cebola. 
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Sopa Rápida de
Feijão

Ingredientes para 4 pessoas

1 cebola 
50 g de Vaqueiro Líquida
1 lata de feijão manteiga 
5 dl de água 
250 g de juliana de couve lombarda e cenoura 
sal 
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Descasque e pique a cebola e leve a alourar com a Vaqueiro Líquida
numa panela. Quando a cebola estiver dourada, junte o feijão e a água e
deixe levantar fervura. Reduza a puré com a varinha mágica e introduza
a juliana de couve lombarda e cenoura, previamente lavada e
escaldada em água a ferver. 
Tempere com sal e pimenta e coza tapado durante 20 minutos.
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Sopa de feijão
frade com agrião

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

! cebola
60 g de Vaqueiro com Azeite
2 cenouras
150 g de folhas de agrião
400 g de feijão frade cozido (1 lata grande)
1,5 l de água 
100 g de massinhas miúdas
sal

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Descasque e pique a cebola e leve ao lume numa panela com a Vaqueiro
com Azeite. 

Pele as cenouras, corte‐as em dados pequenos e junte‐as à cebola. 
Adicione as folhas de agrião, tape e deixe suar sobre lume brando
durante cerca de 10 minutos. Se for necessário junte um pouco de água. 

Adicione o feijão frade e a água a ferver. 

Tempere com sal e, quando retomar fervura, introduza a massa e deixe
ferver até estar cozida.
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Sopa de abóbora
com feijão
branco

Ingredientes para 4 pessoas

1 cebola
1 alho francês
60 g de Vaqueiro Azeite
1 nabo
300 g de abóbora limpa
1 lata de feijão branco cozido
± 1,3 l de água 
sal

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Descasque e pique a cebola para uma panela. Corte o alho francês em
rodelas, lave e escorra bem. Junte à cebola e adicione a Vaqueiro com
Azeite em pedaços. 

Tape a panela e leve a estufar sobre lume brando enquanto pela o nabo e
corta a abóbora em cubos. Junte o nabo em pedaços, a abóbora e o
feijão branco aos restantes legumes mas reserve alguns feijões inteiros
para adicionar à sopa depois de triturada. 

Regue com a água a ferver e tempere com sal. Deixe cozinhar até a
abóbora estar macia. Triture com a varinha mágica, junte os feijões
reservados e deixe ferver mais um pouco.
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Caldo de galinha
com hortelã e
cogumelos
chineses

Ingredientes para 4 pessoas

50 g de cogumelos chineses em lâminas
1,5 l de água
60 g de Vaqueiro 
2 peitos de frango
sal
pimenta
2 cubos de caldo de galinha
hortelã fresca
± 100 g de aletria cortada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha os cogumelos de molho na água bem quente e deixe-os hidratar.

Entretanto, derreta a Vaqueiro num tacho e aloure aí os peitos de
frango, abertos ao meio. Tempere com sal e pimenta, reduza o lume,
tape e deixe cozinhar sobre lume muito brando até o frango estar macio.

Retire o frango e deite no tacho os cogumelos e a água onde hidrataram.
Adicione os cubos de galinha e perfume com um ramo de hortelã
fresca. Assim que ferver introduza a aletria e deixe ferver mais 5
minutos.

Entretanto desfie o frango e adicione‐o à sopa.

Retire o ramo de hortelã e distribua a sopa pelos pratos de serviço,
juntando a cada um uma folha fresca de hortelã.
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Sopa de legumes
com ovos em
farrapos

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

1 baguette pequena de pão 
1 dente de alho
1 couve-flor
2 courgettes
1 chuchu
1 cebola
1,3 l de água
sal
50 g de Vaqueiro com Azeite
2 ovos
pimenta
hortelã fresca (opcional)

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Corte a baguette de pão em fatias finas. Esborrache o dente de alho e
esfregue‐o nas fatias de pão.

Separe a couve-flor em raminhos, lave em água corrente, escorra e
coloque numa panela. Lave as courgettes, apare-lhes as extremidades,
corte em pedaços e junte à couve‐flor. Pele e corte o chuchu em
bocados para dentro da panela. Descasque a cebola, corte‐a em pedaços
e junte aos restantes legumes. Adicione o alho esborrachado e a água a
ferver. Tempere com sal e leve ao lume até os legumes estarem macios.
Se quiser abreviar o tempo de cozedura use a panela de pressão.

Entretanto barre levemente as fatias de pão com um pouco de Vaqueiro
com Azeite e leve ao grelhador do forno para tostar um pouco.

Adicione a restante Vaqueiro com Azeite à sopa e reduza os legumes a
puré com a varinha mágica.

Bata os ovos com uma pitada de sal e de pimenta e deite-os em fio
sobre a sopa a ferver suavemente, mexendo sempre com um garfo para
que coagulem em farrapos.

Sirva a sopa salpicada com folhas de hortelã e com as tostas de alho.
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Sopa branca de
couve-flor

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

1 couve flor média
água 
vinagre
2 batatas
1 nabo
1 cebola
80 g de Vaqueiro Gourmet
sal
amêndoas em lâminas
0,5 l de leite
cebolinho picado

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Separe a couve-flor em raminhos, coloque-os numa tigela, cubra com
água e junte um pouco de vinagre.
 
Pele as batatas, o nabo e a cebola e pique tudo em cubos pequenos para
dentro de uma panela. Junte a Vaqueiro Gourmet e leve a estufar sobre
lume brando durante cerca de 5 minutos. 

Escorra a couve‐flor, passe por água corrente e junte‐a aos restantes
legumes. Adicione água a ferver só até cobrir os legumes e tempere com
sal, tape e deixe cozer até estarem macios. 

Junte o leite à sopa e reduza‐a a puré com a varinha. Rectifique o sal e
deixe a sopa retomar fervura. 

Entretanto, aloure um punhado de amêndoas em lâminas numa frigideira
anti-aderente.

Sirva a sopa polvilhada com as amêndoas e cebolinho picado.

Sugestão

Antes de reduzir a sopa a puré, retire alguns raminhos de couve‐flor com
uma escumadeira e reserve‐os para juntar à sopa no final.
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Sopa de tamboril
com leite de coco

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

300 g de tamboril em cubos
sal
pimenta de moinho
½ limão
3 colheres de sopa de molho de peixe
2 malaguetas frescas vermelhas (pequenas)
raiz de gengibre 
8 dl de leite de coco
3 dl de água
coentros 
erva príncipe
30 g de Vaqueiro

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Tempere os cubos de tamboril com sal, pimenta moída na altura, o
sumo dolimão e o molho de peixe. Mexa e reserve.

Corte as malaguetas em rodelas, limpe-as de sementes e junte ao peixe.

Lave um pedaço de raiz de gengibre com cerca de 2 cm e corte em
fatias finas. 

Misture o leite de coco e a água numa panela, junte a raiz de gengibre,
2 a 3 pés de coentros e um pouco de erva príncipe. Leve ao lume e
deixe ferver entre 5 a 10 minutos.

Entretanto, noutra panela, derreta a Vaqueiro, junte-lhe o peixe
escorrido da marinada e deixe alourar rapidamente. Junte o líquido da
marinada e o caldo de coco coado. 

Rectifique o sal se achar necessário, ferva mais 5 minutos e salpique com
folhas frescas de coentros.    
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Creme aveludado
de tomate

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

2 cebolas
1 alho francês 
80 g de Vaqueiro Gourmet
4 batatas médias (para cozer)
3 courgettes
4 dl de tomate frito
água
sal
pimenta preta de moinho
manjericão 
croutons de pão 
 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Descasque as cebolas e corte-as em meias luas. Corte o alho francês em
rodelas, lave em água corrente e escorra. 

Derreta a Vaqueiro Gourmet numa panela, junte a cebola e o alho
francês, tape e deixe suar sobre lume brando enquanto descasca as
batatas e as corta em cubos pequenos. Deite as batatas na panela, mexa,
vote a tapar e deixe cozinhar suavemente. 

Entretanto lave as courgettes, elimine as extremidades e corte-as em
cubos. Junte as courgettes aos restantes legumes e deixe cozinhar tapado
até os legumes estarem macios. 

Adicione o tomate frito e água a ferver até cobrir os legumes. 

Deixe retomar fervura e triture a sopa com a varinha mágica até obter
um creme liso. Tempere com sal e, se estiver demasiado espessa,
adicione um pouco mais de água a ferver. 

Polvilhe com pimenta moída na altura e perfume generosamente com
manjericão.

Distribua por tigelas de sopa e se quiser sirva com croutons de pão
torrado ou frito.
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Sopa de feijão
branco com
rúcula e bacon

Ingredientes para 4 pessoas

50 g de bacon em cubos
50 g de Vaqueiro Alho
100 g de cebola picada
1 nabo
1 alho francês
400 g de feijão branco cozido
± 1 l de água
150 g de rúcula
sal
pimenta 
noz moscada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Deite o bacon numa panela e leve ao lume até começar a alourar. Retire
da panela e reserve.

Deite Vaqueiro Alho na panela , deixe derreter e adicione cebola
picada. Enquanto a cebola aloura, pele o nabo, corte-o em cubos e junte
à cebola. 

Corte o alho francês em rodelas, lave em água corrente e deite na
panela. Adicione o feijão, reservando cerca de uma colher de sopa bem
cheia. Regue com a água a ferver e deixe cozinhar sobre lume moderado
até o nabo estar macio. 

Reduza a sopa a puré e adicione a rúcula e o feijão reservado.
Tempere com sal, pimenta e noz moscada e deixe ferver mais 5
minutos.

Adicione o bacon e sirva.
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Sopa de Tomate

Ingredientes para 4 pessoas

2 cebolas grandes
2 cenouras
4 batatas médias
2 talos de aipo
2 kg de tomate maduro
água
80 g de Vaqueiro 
sal
pimenta
açúcar
leite
cubos de pão torrado
salsa picada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Descasque as cebolas, as cenouras e as batatas e corte tudo em cubos. 

Dê um golpe em cruz na base do tomate,  escalde‐o com água a ferver,
tire‐lhe a pele e corte em pedaços, ao mesmo tempo que o limpa de
grainhas. 

Corte os talos de aipo em bocados.

Derreta a Vaqueiro, adicione os vegetais, tape e deixe suar um pouco.
Regue com cerca de 1 litro de água a ferver, tempere com sal, pimenta
e um pouco de açúcar e deixe cozer até as batatas estarem macias.

Triture a sopa com a varinha mágica até obter um creme. Leve
novamente ao lume, adicione um pouco de leite e rectifique os
temperos.

Sirva com cubos de pão torrado e salsa picada.
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Creme de
cogumelos

Ingredientes para 6 pessoas

6 fatias finas de bacon
50 g de Vaqueiro
100 g de cebola picada
2 cenouras 
3 batatas
500 g de mistura de cogumelos 
± 1 l de água
± 5 dl de leite
sal
pimenta
noz moscada

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Leve as fatias de bacon ao lume numa panela e deixe-as cozinhar sobre
lume moderado até estarem douradas e estaladiças. Retire‐as e ponha a
escorrer sobre papel absorvente. 

Derreta a Vaqueiro na mesma panela, junte a cebola picada e deixe
cozinhar sobre lume brando enquanto pela as cenouras e as batatas e as
corta em pedaços pequenos. Junte as batatas e as cenouras já cortadas à
cebola, tape e deixe suar sobre lume brando durante cerca de 5 minutos,
mexendo de vez em quando. Entretanto lave os cogumelos em água
corrente, pique‐os em pedaços e junte‐os aos restantes legumes. Mexa e
deixe cozinhar, tapado, até as batatas estarem macias. Junte um pouco
de água a ferver e triture a sopa com a varinha mágica. Adicione o leite
e mais um pouco de água até o creme ficar com a consistência que gosta.
Tempere com sal, pimenta e noz moscada e deixe retomar fervura. 

Pique finamente as fatias de bacon ou corte-as em tiras e sirva com a
sopa.

Sugestão

Para obter uma sopa ainda mais cremosa passe‐a por um coador chinês
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Canja de pato à
oriental

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

½ pato
água
sal
3 a 4 pés de erva limeira
1 colher de sopa de pimenta preta em grão
150 g de cogumelos pleurotos
50 g de Vaqueiro
piripiri
50 g de raiz de bambu
50 g de rebentos de soja
100 g de noodles de arroz
coentros frescos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Coloque o pato numa panela, cubra com água e tempere com sal. Junte
a erva limeira e os grãos de pimenta e leve a cozer sobre lume
moderado até o pato estar tenro. Vá retirando a espuma que se formar à
superfície com uma escumadeira.

Escorra o pato, retire a pele e os ossos e desfie-o finamente.
Entretanto lave os cogumelos, enxugue‐os bem e rasgue‐os em pedaços
pequenos.

Derreta a Vaqueiro noutra panela, junte os cogumelos e deixe saltear,
mexendo de vez em quando. Tempere com um pouco de piripiri e
adicione o caldo da cozedura do pato, previamente coado. Se for
necessário adicione um pouco mais de água quente e deixe retomar
fervura. Passe por água a raiz de bambu e corte em lâminas  finas. Lave
e escorra os rebentos de soja.

Quando o caldo retomar fervura introduza os noodles de arroz, mexa e
logo que recomeçar a ferver junte os rebentos de soja, as lâminas de
bambu e o pato desfiado. Deixe ferver cerca de 5 minutos os até a massa
estar cozida.

Perfume com coentros frescos e sirva de imediato.
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Creme aveludado
com espargos

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

300 g de espargos frescos
água 
sal
2 alhos franceses
70 g de Vaqueiro
2 courgettes
5 dl de leite
pimenta de moinho 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Lave os espargos e retire‐lhes a película  brilhante e fibrosa que os
envolve com um descascador, agarrando-os pelas pontas espigadas e
partindo daí para a base. Elimine a parte mais dura da base e ate os
espargos em molho. Introduza-os numa panela e cubra-os  com água.
Tempere com sal e leve ao lume. Deixe ferver entre 10 a 15 minutos ou
até os espargos estarem macios. Escorra‐os, corte as pontas espigadas e
reserve‐as e pique a parte restante em pedaços.

Corte os alhos franceses em rodelas e lave em água corrente. Escorra
bem.

Deite a Vaqueiro numa panela e leve a derreter sobre lume moderado.
Junte o alho francês, tape e deixe suar um pouco enquanto lava as
courgettes e as corta em cubos.

Deite as courgettes na panela, volte a tapar e deixe suar durante mais 5
minutos. Junte os espargos em pedaços e a água onde os cozeu. Deixe
ferver até os legumes estarem macios. Adicione o leite, rectifique o sal e
deixe retomar fervura. Triture a sopa com a varinha mágica até obter um
creme aveludado. Se estiver demasiado espessa adicione um pouco mais
de água a ferver. 

Coe a sopa através de um passador chinês e perfume com pimenta moída
na altura. Sirva a sopa enfeitada com as pontas espigadas dos espargos.

Sugestão

Experimente distribuir pelos pratos servidos um pouco de queijo
roquefort, picado em pequenos pedaços. 
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Sopa cremosa de
bacalhau e
canónigos

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

150 g de bacalhau demolhado em lascas
1,5 l de água
sal
1 cebola grande
2 a 3 dentes de alho
80 g de Vaqueiro Gourmet
125 g de folhas de canónigos
1 colher de sopa de farinha
pimenta
2 dl de Creme Culinário Vaqueiro Light
coentros picados (opcional) 

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Ponha as lascas de bacalhau ao lume num tacho com a água e uma
pitada de sal e deixe ferver entre 8 a 10 minutos.

Entretanto, descasque e corte a cebola em rodelas e esmague e tire a
pele aos dentes de alho.

Deite a cebola e os dentes de alho numa panela e junte a Vaqueiro
Gourmet, em bocados.Tape e deixe suar até a cebola estar mole. 

Adicione as folhas de canónigos, mexa, volte a tapar e deixe suar sobre
lume muito brando até os canónigos estarem macios (entre 5 a 10
minutos).

Triture com a varinha mágica, polvilhe com a farinha e mexa. 

Regue com o caldo do bacalhau, coado, e deixe engrossar um pouco,
mexendo.

Junte o Creme Culinário Vaqueiro Light e as lascas de bacalhau, 
tempere com sal e pimenta acabada de moer, mexa e deixe retomar
fervura.

Se gostar, perfume com coentros picados .

Sugestão

Enquantoprepara a sopa, coza ovos de codorniz num tacho com água
temperada com sal, durante 5 minutos. Escorra, descasque-os e corte ao
meio. Sirva com a sopa.
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Sopa folhada de
cogumelos com
amêijoas

Ingredientes para 6 pessoas

1 cebola
40 g de Vaqueiro
2 talos de aipo
1 alho francês
1 cenoura
2 batatas médias
sal
300 g de mistura de vários cogumelos
1 courgette
150 g de miolo de amêijoa congelado
água
1 colher de sobremesa de Maizena
± 2 dl de leite 
1 ovo
6 quadrados de massa folhada
sementes de sésamo pretas e brancas
pimenta preta de moinho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6

Preparação

Descasque e pique a cebola e leve-a ao lume juntamente com a
Vaqueiro numa panela. 

Lave e pele os talos de aipo de modo a eliminar a película fibrosa que os
envolve. Corte‐os em fatias e junte‐os à cebola. Corte o alho francês
em rodelas, lave em água corrente e deite na panela. 
Tape e deixe suar sobre lume brando. 

Pele a cenoura e as batatas, corte-as em dados pequenos, junte ao
refogado e tempere-as com sal. Volte a tapar a panela e deixe cozinhar,
sobre lume muito brando, enquanto lava os cogumelos e os pica em
pedaços. Deite os cogumelos na panela e misture com os legumes
estufados. 

Adicione a courgette, lavada e cortada em dados pequenos, e as
amêijoas. Deixe suar tapado 2 a 3 minutos. Adicione água a ferver até
cobrir os legumes.

Dissolva a Maizena em cerca de 2 dl de leite frio, deite na panela e
misture bem. Tempere com sal e deixe ferver suavemente, mexendo de
vez em quando até os legumes estarem macios. Se achar necessário
adicione um pouco mais de leite.

Entretanto, ligue o forno e regule‐o para 225 °C.

Divida a sopa por taças que possam ir ao forno, não as enchendo
demasiado para que a superfície da sopa não toque na tampa de massa.
Pincele as bordas externas das taças com o ovo previamente batido.

Pique os quadrados de massa folhada com um garfo, apare as pontas de
modo a obter círculos um pouco maiores que o diâmetro das taças. 
Coloque os círculos de massa nas taças, fazendo aderir bem às bordas, e
pincele a superfície com o restante ovo batido. 

Salpique com sementes de sésamo brancas e pretas e leve ao forno até
a massa estar dourada e estaladiça.
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Sopa de agrião

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

6 dentes de alho
1 cebola
2 batatas médias
1 nabo grande
água
sal
40 g de Vaqueiro
150 g de folhas de agrião
1 requeijão (opcional)
pimenta preta de moinho

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Esborrache os dentes de alho, tire-lhes a pele e deite-os numa panela.
Descasque a cebola, corte‐a em pedaços e junte‐a ao alho. Pele as
batatas e o nabo e corte-os em bocados para dentro da panela. 

Junte água até cobrir os legumes, tempere com sal e leve a ferver até
estes estarem macios. Adicione a Vaqueiro e triture com a varinha até
desfazer completamente os legumes.

Se for necessário adicione um pouco mais de água a ferver. Leve de
novo ao lume até retomar fervura e introduza as folhas de agrião. 

Deixe ferver, destapado, cerca de 5 minutos, ou até os agriões estarem
tenros. 

Distribua a sopa pelos pratos de serviço e, se gostar, sirva com uma
colherada de requeijão esfarelado e perfume com pimenta preta moída
na altura.
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Caldo rápido de
bacalhau com ovo
escalfado e
coentros

Ingredientes para 4 pessoas

1 l de água
2 cubos de caldo de bacalhau
8 fatias finas de pão tipo alentejano ou de mistura
1 ramo de coentros
4 ovos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha um tacho ao lume com a água e os cubos de caldo de bacalhau. 
Distribua as fatias de pão pelos pratos de sopa. 

Lave um bom ramo de coentros, pique-os grosseiramente e coloque-os
sobre as fatias de pão.
Abra os ovos um a um para uma taça e coloque‐os cuidadosamente a
escalfar no caldo a ferver. 

Deixe as claras coagularem, retire-os cuidadosamente com uma concha e
coloque um ovo em cada prato. Adicione o caldo a ferver e sirva de
imediato.
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Sopa de cenoura
com feijão
manteiga e
espinafres

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

1 cebola
2 dentes de alho
50 g de Vaqueiro Gourmet
3 cenouras
2 batatas médias
água
sal
1 lata pequena de feijão manteiga
200 g de espinafres congelados ou em folha

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Descasque a cebola e os dentes de alho e corte‐os em pedaços para
dentro de uma panela. Adicione a Vaqueiro Gourmet, leve ao lume e
deixe cozinhar, tapado e sobre lume brando, até a cebola estar mole. 

Entretanto, pele as cenouras e as batatas e corte-as em dados pequenos
e junte à cebola. Tape e deixe suar durante cerca de 5 minutos, mexendo
de vez em quando.

Junte água a ferver até cobrir os legumes, tempere com sal e deixe
cozinhar até estarem macios. Triture os legumes com a varinha mágica e
adicione o feijão manteiga e os espinafres.  

Rectifique o sal (se achar necessário) e deixe ferver até os espinafres
estarem tenros.
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Sopa de
courgette com
alho francês e
nabo

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

1 cebola
2 dentes de alho 
60 g de Vaqueiro Gourmet
1 alho francês
2 nabos médios
2 courgettes
água 
sal
pimenta de moínho
natas

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Descasque a cebola e os dentes de alho e corte-os em rodelas. Derreta a
Vaqueiro Gourmet numa panela, junte a cebola e o alho e deixe alourar.

Entretanto, corte o alho francês em rodelas, lave em água corrente e
adicione à cebola, tape e deixe suar enquanto pela os nabos e os corta
em dados pequenos.

Lave as courgettes, apare-lhes as extremidades e corte-as em dados.
Deite o nabo e a courgette na panela e deixe-os cozinhar, tapados e
sobre lume muito brando, cerca de 10 minutos. 

Cubra os legumes com água a ferver e deixe cozinhar até estarem
macios. Triture os legumes com a varinha mágica até obter um puré
suave e tempere com sal e pimenta moída na altura.

Junte um pouco de natas à sopa e misture ou distribua‐a pelos pratos de
serviço e sirva‐a enfeitada com um fio de natas levemente batidas.    
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Sopa de tomate

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

2 cebolas 
2 dentes de alho
1 alho francês 
60 g de Vaqueiro Gourmet
2 cenouras
2 tomates
4 dl de água
2 dl de tomate frito
sal
pimenta de moinho
100 g de queijo feta 
orégãos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Descasque as cebolas e os dentes de alho. Corte as cebolas em gomos
fininhos e pique os dentes de alho. Corte o alho francês em rodelas,
lave‐as em água corrente e escorra.

Deite a Vaqueiro Gourmet numa panela, leve ao lume e deixe derreter.
Adicione o alho, a cebola e o alho francês. Tape e deixe estufar sobre
lume brando. Entretanto, pele as cenouras e corte-as em cubos
pequenos, deite na panela e volte a tapar.  

Lave o tomate, tire‐lhes os pedúnculos e dê‐lhes um golpe em cruz na
base. Escalde o tomate com a água a ferver e, passados 2 a 3 minutos,
tire‐lhes a pele, limpe‐os de grainhas. Pique o tomate em pedaços e
junte-o aos restantes legumes. 

Deixe cozinhar, tapado, mais 5 minutos. Junte o tomate frito e a água
onde escaldou o tomate. Tempere com sal e pimenta moída na altura e
deixe ferver até os legumes estarem macios. 

Corte o queijo feta em cubos pequenos, salpique com orégãos e
pimenta moída na altura e sirva com a sopa, numa taça à parte.
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Sopa rústica de
Inverno

Ingredientes para 6 a 8 pessoas

300 g de entrecosto magro (com pouco osso)
70 g de Vaqueiro Gourmet 
3 dentes de alho
1 alho francês 
sal
2 cenouras
3 batatas médias
2 courgettes 
1 frasco de feijão encarnado 
água
100 g de canónigos

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 6/8

Preparação

Corte o entrecosto em pedaços pequenos.

Derreta a Vaqueiro Gourmet numa panela, junte o entrecosto e deixe
saltear até a carne perder a cor vermelha. 

Entretanto, esborrache os dentes de alho, tire-lhes a pele e pique-os
finamente. Corte o alho francês em rodelas e lave em água corrente. 

Deite o alho picado e o alho francês na panela, tempere com sal e mexa.

Tape a panela e deixe os legumes suarem sobre lume muito brando
enquanto pela as cenouras e as batatas e as pica em quadrados
pequenos. Deite‐as também na panela, volte a mexer, tape e continue a
cozinhar sobre lume muito brando.

Lave as courgettes, apare‐lhes as extremidades e pique‐as também em
cubos pequenos. Deite a courgette, o feijão encarnado e respectivo
caldo na panela, adicione água a ferver até cobrir os legumes e
rectifique o sal. 

Deixe cozinhar, tapado e sempre sobre lume brando, até os legumes
estarem macios.

Quando a sopa estiver quase pronta, junte-lhe as folhas de canónigos e a
aletria cortada e deixe ferver mais 5 minutos.
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Creme de
brócolos com
cenoura e chuchu

Ingredientes para 4 a 6 pessoas

1 cebola
1 alho francês
60 g de Vaqueiro Alho
300 g de brócolos* 
500 g de cenoura
sal
2 chuchus
água
leite (opcional)
50 g de queijo feta 

*pode usar os talos mais grossos que sobrarem da
preparação de outras receitas.

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/6

Preparação

Descasque a cebola e pique‐a em pedaços para dentro de uma panela. 

Corte o alho francês em rodelas, lave em água corrente e junte à
cebola. Adicione a Vaqueiro Alho, tape e leve a estufar sobre lume
muito brando.

Corte os brócolos em pedaços e pele as cenouras. Lave os brócolos e
pique as cenouras em pedaços pequenos. Deite os brócolos e as cenouras
na panela, tempere com sal e volte a tapar. Descasque os chuchus, abra-
os ao meio e retire o caroço. Pique os chuchus em pedaços e junte‐os
aos restantes legumes. Mexa e deixe suar sobre lume brando até os
legumes estarem moles. Cubra os legumes com água a ferver e rectifique
o sal. Deixe cozer até os legumes estarem macios.

Retire alguns raminhos de brócolos e triture os restantes legumes com a
varinha mágica até obter um creme liso e adicione leite ou água
necessários para o creme ficar com a consistência que pretende.
Rectifique de novo os temperos, se for necessário e deixe retomar
fervura. Pique o queijo feta em cubinhos pequenos e sirva numa taça à
parte a acompanhar a sopa.
Enfeite com os raminhos de brócolos reservados.
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Sopas de Feijão
Catarino com
Ovos

Ingredientes para 4 pessoas

300 g de feijão catarino 
sal 
2 cebolas 
2 dentes de alho 
0,5 dl de azeite 
1 ramo de salsa 
4 fatias de pão saloio 
4 ovos 
pimenta

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4

Preparação

Ponha o feijão catarino de molho de um dia para o outro. Escorra o
feijão, passe por água e coloque‐o na panela. Cubra com água, tempere
com sal e junte 1 cebola descascada. Leve a cozer, tapado até o feijão
estar macio. Entretanto, descasque e pique a restante cebola e os
dentes de alho e leve a alourar no azeite, juntamente com o ramo de
salsa atado. 
Depois do feijão cozido retire‐o com uma escumadeira e junte ao
refogado. Num alguidar de barro disponha as fatias de pão, por cima
deite o feijão e regue com a água onde o cozinhou em quantidade
suficiente para o cobrir. Abra os ovos, para dentro do feijão, tape e
mantenha abafado em local aquecido durante 15 minutos. Sirva em
seguida.

Sugestão

Pode cozinhar o feijão na panela de pressão o que resultará numa
economia de tempo. 
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Sopa de Bacalhau
à Moda do Campo

Ingredientes para 4 a 8 pessoas

1 kg de tomate maduro 
3 cebolas 
3 batatas 
3 dentes de alho 
3 postas finas de bacalhau demolhado 
1 ramo de coentros 
sal 
1/2 pão caseiro (duro) 
1 dl de azeite

Notas Pessoais

TEMPO

DIFICULDADE

CUSTO 4/8

Preparação

Num tacho, coloque o tomate, cortado em pedaços, as cebolas e as
batatas, descascadas e cortadas em rodelas e os dentes de alho,
descascados e cortados em lâminas. Disponha por cima as postas de
bacalhau, junte o ramo de coentros e tempere com um pouco de sal.
Cubra com água e deixe cozer. 
Corte o pão em fatias pequenas e coloque-as num alguidar de barro.
Escalde o pão com o caldo da cozedura do bacalhau, tape e deixe
abeberar. Regue com o azeite e mexa as "sopas" com uma colher de pau.
Disponha por cima as batatas, as cebolas, o tomate e o bacalhau feito em
lascas. Sirva de imediato.
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