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Para celebrar o Dia dos Namorados que se comemora a
14 de Fevereiro preparei mais um e-book com um conjunto
de receitas que espero que adorem tanto quanto eu.

São receitas simples, quase todas para dois, desde entradas,
a pratos principais e às sempre tão desejadas sobremesas.
Umas têm propriedades consideradas afrodisíacas, porque
têm ingredientes que despertam os sentidos, como é o
caso do picante ou mesmo do chocolate. Outras são apenas
deliciosas, o que basta para nos fazer sorrir e desfrutar ainda
mais desse momento a dois.
Como diz Mia Couto: Cozinhar não é serviço. Cozinhar é um
modo de amar os outros.
Vamos por isso celebrar o Amor através do que colocamos
no prato, do que damos de nós quando cozinhamos.
Seja pelo sabor, pela simplicidade ou pela beleza, não
deixem de experimentar estas receitas no Dia dos
Namorados ou noutro dia qualquer, porque o amor que une
duas pessoas não tem data nem hora marcada.
Um beijo e sejam felizes!

Clara de Sousa

DOCE BEIJO
DE QUEIJO

Entrada de sucesso para um jantar a dois ou uma
reunião de amigos. O contraste entre o doce e o
salgado é absolutamente delicioso.

DOCE BEIJO DE QUEIJO
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tempo de preparação: 10 MINUTOS
tempo de forno: 20 A 30 MINUTOS
tempo total: 30 A 40 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 8 DOSES

CONFECÇÃO:
1. Desenrole a massa quebrada da embalagem sem retirar o
papel vegetal. Corte uma lateral da massa, com um palmo
de largura, para a decoração final.
2. Corte a goiabada em fatias e coloque-as bem apertadinhas
sobre o queijo.
3. Vire sobre a massa quebrada — a goiabada fica em contacto
com a massa. Feche a massa sobre o queijo, pincelando
as junções com gema de ovo para selar bem e retire a
massa em excesso — desta forma garante uma cozedura
uniforme.
4. Pique a massa da base com um garfo, pincele com gema
e vire de novo o queijo sobre o papel vegetal, para que
as junções fiquem para baixo. Pincele toda a massa com
gema.
5. Use um cortador pequeno, em forma de coração, para
cortar 4 corações da massa que reservou. Disponha os
corações sobre o topo e pincele-os com gema.

INGREDIENTES:
• 1 queijo camembert
• 1 massa quebrada de
compra
• 100 g de goiabada (ou
marmelada)
• Gema de ovo, para pincelar
• Nozes para acompanhar
(opcional)
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6. Coloque o queijo sobre papel vegetal numa rede — desta forma o calor penetra melhor na
base, evitando que a massa de baixo fique mal cozida.
7. Leve a forno pré-aquecido a 180º C entre 20 a 30 minutos ou até que a massa fique bem
tostadinha.
8. Sirva quente, para o queijo escorrer e acompanhe com tostas e nozes.

NOTAS:
• Se em vez de goiabada ou marmelada preferir uma compota opte por servi-la cá fora
com o queijo e não a coloque dentro do embrulho de massa.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

ROSA EM FLOR
(MELOA COM PRESUNTO)

Versão elegante da meloa com presunto, esta
entrada é temperada com vinagrete para um
acentuado contraste nos sabores.

ROSA EM FLOR
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(MELOA COM PRESUNTO)

tempo de preparação: 10 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:
1. Corte transversalmente rodelas de meloa com cerca de
meio centímetro de espessura, ficando com a abertura no
meio. Retire as sementes e a casca. Reserve.
2. Corte a fatia de presunto ao meio, no sentido do
comprimento, e corte as duas tiras em 3 pedaços com um
mínimo de 6 cm de comprimento.
3. Alinhe os pedaços de presunto de forma a que cada pedaço
se sobreponha um pouco sobre o anterior, e enrole, sem
apertar em demasia. Reserve.
4. Emulsione bem todos os ingredientes do vinagrete e
reserve.
5. Na hora de servir, coloque duas rodelas de meloa no prato,
sendo a de baixo maior do que a de cima. No buraco
central introduza o rolo de presunto e abra as ‘pétalas’
para parecer uma rosa.
6. Regue com o vinagrete e decore com folhas de hortelã.
Uma vez que não estamos no Verão, aconselho a servirem
a meloa e o presunto à temperatura ambiente.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

INGREDIENTES:
• Meloa (bem doce) – 2 fatias
por pessoa
• Presunto fatiado – 1 fatia por
pessoa (ou mais)

Vinagrete Especial:

• 2 colheres de sopa de azeite
(extra-virgem, de preferência)
• 1 colher de sopa de vinagre
balsâmico
• sal e pimenta preta q.b.
• pimenta rosa em grão, q.b.
• folhas de hortelã ou menta,
picadas finamente, q.b. +
algumas para decorar

NOTA:
• Uma vez que não
estamos no Verão,
aconselho a servirem
a meloa e o presunto à
temperatura ambiente.

VER ARTIGO

TÁRTARO DE ATUM
PICANTE

Esta é uma óptima entrada, sobretudo em dias
quentes. Abacate e atum fazem um casamento
perfeito. Uma receita requintada e deliciosa!

TÁRTARO DE ATUM PICANTE
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tempo de preparação: 15 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:

INGREDIENTES:

1. Corte o abacate em cubos pequenos, tempere com o sumo
de lima e reserve.

•
•
•
•

2. Corte o atum em cubos pequenos e junte as rodelas finas de
cebolinha, flor de sal, óleo de sésamo, maionese, sementes
de sésamo e a Sriracha. Envolva bem e reserve.
3. Coloque um aro (cerca de 10 cm de diâmetro) num prato
pequeno de entrada – esta receita dá para dois. Coloque
na base metade do abacate e, sobre este, coloque metade
do atum. Calque ligeiramente, retire o aro e verta molho
ponzu em redor, até cobrir o fundo do prato. Salpique
com mais sementes de sésamo e, se gostar, um beijinho de
Sriracha.

•
•
•
•

•

4. Repita o processo para o segundo prato.
•

200 g de atum fresco
1 abacate maduro
1 lima pequena
1 haste de cebolinha de
rama
Flor de sal q.b.
1 colher de chá de óleo de
sésamo
2 colheres de chá de
maionese
1 colher de chá de sementes
de sésamo brancas (mais
algumas para decorar)
Molho Sriracha (molho
picante) q.b.
150 ml de molho Ponzu

UTENSÍLIOS:
• Aro com calcador
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NOTAS:
• Muitos supermercados já têm cebolinha de rama, mas na falta usem cebolinho
fresco.
• O molho picante que usei foi SRIRACHA (Tailandês) que já conseguem encontrar
nos supermercados. Na falta usem outro molho picante ao vosso gosto.
• O molho PONZU é um molho de soja mais leve, com sabores cítricos. Já o vi no El
Corte Inglés, em lojas chinesas e japonesas. Na falta, diluam o molho de soja com
um pouco de água, para ficar mais leve, e temperem com sumo de lima e/ou limão a
gosto.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

PIMENTOS PADRÓN COM
REQUEIJÃO E PRESUNTO

Pimentos padrón recheados com requeijão fazem
uma entrada diferente ideal para reuniões de
amigos ou para um jantar a dois.

PIMENTOS PADRÓN
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COM REQUEIJÃO E PRESUNTO

tempo de preparação: 10 MINUTOS
tempo de forno: 20 MINUTOS tempo total: 30 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 8 DOSES

CONFECÇÃO:
1. Numa taça misture o requeijão, manjericão picadinho, um
pouco de azeite e pimenta preta moída na hora. Envolva
bem.
2. Com a ponta de uma faca, abra delicadamente os pimentos,
sem os separar, só para criar uma bolsa e recheie com a
mistura de requeijão.
3. Corte a fatia de presunto em 4 tiras, coloque uma tira sobre
cada pimento, tapando a abertura com recheio, e prenda
com um palito.
4. Coloque os pimentos prontos sobre papel vegetal
levemente untado e pincele cada pimento com um pouco
de azeite.
5. Leve a forno pré-aquecido a 200º C, na prateleira do meio,
durante cerca de 20 minutos.
6. Retire os palitos, regue-os com um fio de mel se gostar e
sirva quente.

INGREDIENTES:
• 8 pimentos padrón
• 4 colheres de sopa de
requeijão
• Manjericão fresco q.b.
• Pimenta preta q.b.
• Azeite q.b.
• 2 fatias de presunto
• fio de mel para finalizar
(opcional)

UTENSÍLIOS:
• palitos
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NOTAS:
• Esta receita dispensa o uso de sal, uma vez que o sal do presunto já é suficiente.
• Pode optar por outro queijo semelhante ou outros temperos a seu gosto.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

CAMARÕES
DE L’AMOUR

Uma entrada quente, picante e afrodisíaca. Os
camarões são servidos com um molho que desperta
os sentidos.

CAMARÕES
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DE L’AMOUR

tempo de preparação: 15 MINUTOS
a marinar: 30 MINUTOS
tempo total: 45 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:
1. Misture os camarões com o alho esmagado ou muito
picadinho, o vinho do Porto, o gengibre ralado e uma
uma pitada de sal. Deixe marinar durante pelo menos 30
minutos.
2. Derreta a manteiga ou margarina ou azeite numa frigideira
e quando estiver bem quente frite os camarões bem
escorridos durante 2 minutos aproximadamente – não
convém deixar o camarão cozer demais.
3. Retire os camarões para um prato e na mesma frigideira
coloque o caldo da marinada e o piri-piri ou malagueta
bem picadinha e deixe ferver até reduzir para um molho
mais denso.
4. Quando estiver pronto, junte os camarões e envolva.
5. Sirva polvilhado com coentros picados.

INGREDIENTES:
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de miolo de camarão
5 dentes de alho
1oo ml de vinho do porto
manteiga q.b.
gengibre q.b.
malagueta ou piri-piri q.b.
sal q.b.
coentros picados a gosto
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NOTAS:
• se usar miolo de camarão congelado deixe-o descongelar e só depois junte os
ingredientes da marinada.
• pode fazer com antecedência. Na hora basta aquecer muito bem o molho, juntar os
camarões já cozinhados e servir de imediato.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

FILETES COM LEGUMES
EM CAMA DE BATATA DOCE

É delicioso. Filete de peixe branco recheado com
legumes al dente e uma cama de batata doce que
lhe dá um contraste divinal.

FILETES COM LEGUMES
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EM CAMA DE BATATA DOCE

tempo de preparação: 25 MINUTOS
tempo de forno: 30 MINUTOS
tempo total: 55 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:

INGREDIENTES:

1. Raspe a casca da batata doce com uma faca, para manter a
cor avermelhada. Com uma mandolina, corte a batata em
rodelas muito finas (tipo pala-pala). Tempere com azeite,
sal, pimenta preta moída na hora, envolva bem e reserve.

• 2 filetes de peixe (largos e
finos) – usei xaputa
• 1 batata doce (250g)
• 1 cenoura
• Meia curgete
• 6 espargos verdes
• 2 dentes de alho
• 4 colheres de sopa de
panko
• sumo e raspa de limão q.b.
• Meia colher de chá de
paprika
• sal, pimenta preta e azeite
q.b.
• salsa para polvilhar

2. Tempere os filetes de peixe com um pouco de sal, pimenta
preta moída na hora e sumo de limão. Reserve.
3. Corte a cenoura e a curgete em palitos um pouco mais
longos do que a largura dos filetes. Descasque o caule dos
espargos, com um descascador, para retirar a parte mais
fibrosa. Segurando na base, dobre o caule até que parta.
Desta forma retira essa parte mais dura.
4. Leve uma frigideira ao lume com um pouco de azeite.
Junte o alho picado e, uns segundos depois, os legumes.
Tempere com um pouco de sal. Salteie para amaciar,
durante um a dois minutos, sem deixar o alho queimar.
5. Recheie cada filete com metade dos legumes salteados,
enrole muito bem, da parte mais estreita para a mais larga,
apertando à medida que vai enrolando, e prenda com um
palito.
6. Coloque papel vegetal num tabuleiro e faça as duas
“camas” de batata doce, de forma a que fiquem um pouco
mais largas e compridas do que o filete enrolado. Cada
rodela de batata fica sobreposta sobre a anterior. Esgote
todas as rodelas nas duas “camas”.

UTENSÍLIOS:
• mandolina
• tabuleiro forrado com
papel vegetal
• palitos
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7. Prepare a cobertura com o panko, um pouco de raspa de limão, pimenta preta moída na
hora, paprika e um fio de azeite apenas para ligar. Envolva bem. A mistura fica ligeiramente
húmida.
8. Pincele o topo dos filetes enrolados com um pouco de azeite, cubra ambos com a mistura de
panko, pressionando para agarrar bem. Coloque os filetes sobre as “camas” de batata doce,
regue cada um com um fio de azeite e leve a forno pré-aquecido a 180º C durante 30 minutos,
na prateleira do meio.
9. Retire do forno. Use uma espátula larga para transferir para os pratos. Retire os palitos.
10. Polvilhe com salsa picada e sirva.

NOTAS:
• Use filetes de peixe branco, macio, como linguado, solha, xaputa, ou outro de que
goste.
• Os legumes devem ficar al dente.
• O panko – pão ralado japonês – já se encontra em muitos supermercados. Mas se
não encontrar use cornflakes sem açúcar, grosseiramente esmagados.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

FRANGO CAPRESE
C/ MOLHO ITALIANO BALSÂMICO

Tomate e mozzarella sobre peitos de frango, tudo
regado com um belíssimo molho italiano balsâmico
caseiro que faz toda a diferença.

FRANGO CAPRESE

INGREDIENTES:

C/ MOLHO ITALIANO BALSÂMICO

• 2 peitos pequenos de
frango
• 2 colheres de sopa de
molho italiano para saladas
• 30 g de farinha
• sal e pimenta preta q.b.
• 2 colheres de sopa de
manteiga
• mistura de ervas e
especiarias q.b. (ver notas)
• 2 fatias queijo mozarela
(fatiado curado e não
fresco)
• 1 tomate pequeno rijinho
(chucha/rama)
• manjericão ou coentros
frescos q.b.

Molho balsâmico:

tempo de preparação: 25 MINUTOS + TEMPO DA
MARINADA

dificuldade: FÁCIL
doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:
Molho Italiano para Saladas:
1. Triture o alho, a cebola, o pimento e o sumo de limão até
ficar com pequeninos pedaços.
2. Coloque esta mistura num frasco bem limpo (esterilizado)
e junte os restantes ingredientes, do azeite à pimenta
preta.
3. Feche bem o frasco e agite durante cerca de um minuto
para emulsionar.

• 3 colheres de sopa de
molho italiano para saladas
• 3 colheres de sopa de
vinagre balsâmico

Molho italiano
p/ saladas (± 300 ml):

• 1 alho
• ¼ cebola média
• ¼ pimento vermelho
pequeno (sem sementes)
• sumo de ½ limão pequeno
• 200 ml de azeite
• 65 ml de vinagre branco ou
de sidra
• 2 colheres de chá de mel
(ou + a gosto)
• 2 colheres de sopa de
queijo parmesão ralado
• 1 colher de chá de
manjericão seco
• 1 colher de chá de orégãos
secos
• 1 colher de chá de sal
grosso
• ¼ colher de chá de
pimenta preta
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4. Guarde no frigorífico até duas semanas.

UTENSÍLIOS:

Frango caprese:

• triturador pequeno (para
o molho italiano para
saladas)

5. Limpe os peitos de frango de todas as gorduras e ossos
que possa ter. Tempere-os com duas colheres de sopa de
molho italiano para saladas e deixe marinar durante pelo
menos meia hora – pode deixá-los a marinar no frigorífico,
de um dia para o outro, cobertos com película.
6. Passe os peitos de frango pela mistura de farinha, sal e
pimenta preta.
7. Derreta a manteiga na frigideira, em lume alto. Coloque
os peitos a fritar, baixe o lume para médio, médio/baixo,
polvilhe os peitos com uma mistura de ervas e especiarias.
Frite durante 5 minutos.
8. Vire os peitos, para fritar do outro lado, polvilhe
novamente com a mistura de ervas e especiarias e frite
durante mais 5 minutos. A temperatura interna ideal do
peito de frango é de 73º C. Por regra, 5 minutos de cada
lado bastam, mas se puder, confirme com um termómetro
de carnes, espetando-o na parte mais alta do peito até
chegar a meio da carne.
9. Enquanto os peitos acabam de fritar, faça o molho italiano
balsâmico, misturando 3 colheres de molho italiano para
saladas com 3 colheres de vinagre balsâmico.
10. Para servir, coloque os peitos bem quentes no prato.
Cubra de imediato com uma fatia de mozarela (dobre-a se
necessário). Sobre a mozarela coloque duas ou três rodelas
de tomate e regue a gosto com molho italiano balsâmico.
Polvilhe com manjericão ou coentros frescos picados na
hora, e sirva de imediato.
11. Acompanhe com massa ou arroz branco ou outro
acompanhamento a gosto.
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NOTAS:
• A mistura de ervas e especiarias de que falo é o SEASON IT ALL, uma mistura
em moinho que tem pimenta preta, sal marinho, alho seco, sementes de coentro,
sementes de mostarda e pimento verde e vermelho seco. Como acho que não deve
haver em todos os supermercados podem usar em alternativa a mistura de ervas
aromáticas italianas ou uma mistura para grelhados de carne.
• A mozzarella fresca é desaconselhada porque não derrete com a mesma facilidade da
mozarela curada fatiada.
• Há molho italiano para saladas à venda nalguns supermercados – no entanto, o
caseiro é melhor e mais saudável – use-o nesta receita, mas também em saladas ou
massas.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

PAS DE DEUX DE BORREGO
COM CROSTA DE PISTÁCIO

Um prato perfeito para celebrar o amor. Estas
costeletas têm carne rosada e suculenta e ficam
bem com tomates-cereja assados no forno.

PAS DE DEUX DE BORREGO
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COM CROSTA DE PISTÁCIO

tempo de preparação: 25 MINUTOS
a marinar: 25 MINUTOS
tempo de forno: 20 A 25 MINUTOS tempo total: 1 HORA
dificuldade: FÁCIL doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:
1. Comece por limpar o carré, retirando a gordura branca
mais grossa com a ajuda de uma faca bem afiada.
2. Faça cortes ligeiros na carne junto ao pé, entre cada osso
– será nos golpes pares que o carré será cortado depois de
pronto.
3. Tempere o carré com ervas de provença, sal e pimenta
preta moída na hora. Deixe apurar durante 15 minutos.
4. Aqueça um fio de azeite numa frigideira antiaderente sobre
lume forte. Quando estiver bem quente, coloque o carré e
doure bem de ambos os lados, cerca de 2 a 3 minutos de
cada lado.
5. Transfira o carré já dourado para um tabuleiro forrado com
folha de alumínio. Reserve.
6. Pique muito bem os pistácios com uma faca (se usar
o triturador tenha atenção para não triturar demais).
Coloque os pistácios picados numa taça e junte o pão
ralado, a manteiga derretida, o sal e pimenta moída na
hora. Envolva bem para ligar.
7. Barre muito bem a parte carnuda do carré com mostarda.
Cubra com a mistura de pistácios e pressione bem para
agarrar.

INGREDIENTES:
• 1 carré de borrego (cerca de
400 g)
• 1 colher de chá de ervas de
Provença
• Sal e pimenta preta q.b.
• Azeite q.b. (para selar)
• Mostarda Dijon q.b. (para
barrar)

Crosta:
• 50 g de miolo de pistácio
• 1 colher de sopa de pão
ralado
• 1 colher de sopa de
manteiga derretida
• sal e pimenta preta q.b.

Acompanhamento:
• Tomate-cereja em rama
• azeite, sal e pimenta preta,
q.b.

UTENSÍLIOS:
• tabuleiro para assar carré
• tabuleiro para assar
tomates-cereja
• papel de alumínio
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8. Leve a forno pré-aquecido a 200º C durante 20 a 25 minutos, até a crosta estar tostada e o
interior da carne ainda rosado – se usar um termómetro de carne ela deve estar entre 52º C e
54º C.
9. Retire e deixe descansar (não precisa de cobrir) durante 10 minutos, para a carne reter os
sucos e acabar de cozinhar.
10. Corte o carré em pedaços de dois ossinhos (usando os golpes que fez no início).
11. Sirva dois pedaços por pessoa, ou seja, meio carré por pessoa.
12. Acompanhe com tomate-cereja assado.

Tomate-cereja assado:
13. Lave os tomates e a rama e coloque-os sobre um tabuleiro forrado com folha de alumínio.
Regue com azeite e tempere com sal e pimenta preta a gosto.
14. Assim que retirar o carré do forno, coloque os tomates, que irão ficar prontos em cerca de 10
minutos, o tempo de descanso da carne.
15. Sirva os tomates regados com um pouco de vinagre balsâmico (opcional).
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OPÇÃO DE CROSTA nº2:

Se não gosta ou é alérgico a frutos secos, pode fazer uma crosta de menta/
hortelã. Elimine as ervas de provença do tempero e siga todos os passos até à
fase em que coloca a crosta.
•
•
•
•
•
•
•

uma mão cheia de folhas de menta/hortelã
1 dente de alho
1 colher de sopa de azeite
2 colheres de sopa de pão ralado
sal e pimenta preta q.b.
pitada de pimenta de caiena (opcional)
1 colher de sopa de queijo parmesão, finamente ralado

Confecção:
16. Escalde as folhas de menta em água a ferver durante 10 segundos. Com a ajuda de uma
escumadeira, transfira-as imediatamente para uma taça com água gelada. Deixe repousar
durante 30 segundos e escorra, espremendo bem para retirar toda a água – desta forma, o
verde das folhas não escurece.
17. Coloque num triturador as folhas escaldadas, o alho fatiado, o azeite, o pão ralado, o sal e as
pimentas. Triture até ficar tudo bem ligado, cerca de 20 a 30 segundos.
18. Retire para uma taça e envolva o queijo parmesão. Está pronto para cobrir o carré, depois de
barrado com mostarda.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

LINGUINE NEGRO
COM OVAS VERMELHAS

Um prato cheio de sabor e de cor para celebrar
o amor e não só. Facilmente adaptável para
vegetarianos.

LINGUINE NEGRO
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COM OVAS VERMELHAS

tempo de preparação: 25 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:
1. Escalde e pele os tomates. Corte-os em pedaços. Coloque
sobre um passador de rede com um pouco de sal grosso e
deixe-os a escorrer.
2. Lave a curgete. Não a descasque. Corte em pedaços
pequenos.
3. Corte os cogumelos pleurotus em tiras com cerca de 1
centímetro.
4. Esmague grosseiramente os dentes de alho e retire a pele.
5. Cozinhe a massa em abundante água com sal respeitando o
tempo de cozedura da embalagem para ficar al dente.
6. Enquanto a massa coze frite os alhos no azeite. Quando
começarem a ganhar um pouco de cor junte os pedaços de
curgete. Deixe fritar um minuto em lume forte, mexendo.
7. Junte os cogumelos e frite durante mais um minuto.
8. Finalmente junte o tomate e frite durante mais outro
minuto.
9. Quando a massa estiver pronta escorra-a e junte aos
vegetais. Junte o sucedâneo de caviar e envolva tudo muito
bem.
10. Sirva de imediato decorado com mais uma colherada de
ovas.

INGREDIENTES:
• 200 g de linguine negro
(com tinta de choco)
• 1 curgete média
• 3 ou 4 tomates médios
• 3 ou 4 pedaços de
cogumelos pleurotus
• 4 dentes de alho
• 2 colheres de sopa de
sucedâneo de caviar
vermelho (mais um pouco
para decoração)
• Azeite e sal q.b.
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NOTAS:
• Os vegetais não devem cozinhar em demasia, sobretudo a curgete que deve ficar al
dente.
• Não junte mais sal, uma vez que os tomates já têm e as ovas também.
• Para uma versão vegetariana, exclua as ovas e opte por uma massa sem tinta de choco.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

MEDALHÕES DE VITELA COM
MANGA E GRATIN DE BATATA

Salgado e doce, nesta carne tenra pousada numa
cama de molho de manga com um delicioso
gratinado de batata.

MEDALHÕES DE VITELA
COM MANGA E GRATIN DE BATATA

INGREDIENTES:
• 2 medalhões de vitela
(ou outra carne da sua
preferência)
• Sal grosso q.b.
• Pimenta preta q.b.
• Erva a gosto (Alecrim/
Tomilho/Ervas de
Provence, etc.)

Gratinado de batata

tempo de preparação: 20 MINUTOS

• 1 kg de batata de cozer
• 200 a 300 ml de natas para
culinária (ou de soja)
• 100 a 150 g de queijo
ralado (Emmental, cheddar
ou outro)
• Sal q.b.
• Noz Moscada q.b.
• Manteiga/Margarina para
untar o tabuleiro

tempo de forno: 30 A 60 MINUTOS

Molho de Manga

tempo total: 50 MINUTOS A 1 HORA 20 MINUTOS

• 1 manga
• 1 colher de sopa de
margarina líquida (ou
manteiga)
• 1 colher de chá rasa de
farinha maisena
• pimenta preta q.b.

dificuldade: FÁCIL doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:
Faça o gratinado de batata:
1. Unte o tabuleiro (20 x 20 cm) de loiça ou vidro.
2. Descasque as batatas, corte-as em rodelas finas (cerca de
2mm) usando uma mandolina.
3. Coloque uma camada de rodelas de batata (sem as
sobrepor). Tempere com sal e noz moscada. Distribua um
pouco de natas e de queijo.

UTENSÍLIOS:
• tabuleiro 20 x 20 cm
• triturador
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4. Repita o processo, pela mesma ordem, até terminar a batata e os restantes ingredientes. A
última camada é sempre de queijo.
5. Leve a forno pré-aquecido a 180º C entre 30 minutos a 1 hora (depende da qualidade da
batata).
6. Após os primeiros 30 minutos, verifique se a batata está cozida picando com um garfo. Se
não, continue a verificar a cozedura de 15 em 15 minutos.
7. Quando a batata estiver cozinhada e o topo bem tostado, retire do forno e deixe descansar e
arrefecer um pouco, antes de cortar em quadrados.

Enquanto o gratinado está no forno faça o Molho de Manga:
8. Descasque a manga e retire o caroço. Coloque ¾ da manga num triturador e triture muito
bem.
9. Corte a restante manga em cubinhos.
10. Num tachinho coloque a manga triturada, a manteiga ou margarina e o amido e mexa muito
bem sem deixar nenhum grumo.
11. Leve ao lume. Deixe levantar fervura, mexendo. Retire do lume assim que engrossar um
pouco e começar a descolar das laterais do tacho.
12. Deixe arrefecer um pouco, tempere com pimenta e envolva os cubinhos de manga.

Faça os medalhões:
13. Tempere os bifes de ambos os lados com sal, pimenta e a erva da sua preferência.
14. Grelhe-os numa chapa, com um fio de azeite, até atingirem o ponto que deseja.

Monte os pratos:
15. Coloque metade do molho de manga em cada prato.
16. Coloque o bife por cima.
17. Coloque ao lado um ou dois quadrados do gratinado de batata e um pouco de salada com
um pouco de tempero (usei mistura de rúcula e canónigos e um fio de creme de vinagre
balsâmico).

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO
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BOLACHAS
ARROZ-DOCE
DE CACAU
E LARANJA
(RECEITA
DA MÃE)

Perfeitas
Sem gemas,
para oferecer
muito cremoso,
no Natalcom
estas
bago
bolachas
solto esão
estaladiças
macio, bem
e pouco
docinho.
doces
Uma
com
receita
um intenso
infalível
sabor
de a
tradição
cacau eportuguesa.
laranja.

ARROZ-DOCE (RECEITA DA MÃE)
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tempo de preparação: 30 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 4 DOSES

CONFECÇÃO:

INGREDIENTES:

1. Coloque o leite a aquecer.

•
•
•
•
•
•
•
•

2. Leve ao lume uma panela média, com a água, a pitada de
sal e o arroz.
3. Quando o arroz absorver toda a água, junte duas conchas
de leite quente, para cobrir, mais as casquinhas de limão e
o pau de canela.
4. Mantenha ao lume, sempre a fervilhar e sempre mexendo,
em movimentos lentos e circulares. O restante leite
continua sempre ao lume, no mínimo, para se manter bem
quente.
5. À medida que o arroz for absorvendo o leite, o creme fique
mais denso e a fervura faça bolhas maiores, coloque mais
duas conchas de leite. Repita o processo, mexendo sempre,
até esgotar todo o leite. No final, terá um creme que
pinga como uma lágrima da colher, oferecendo alguma
resistência. Nem demasiado líquido, nem demasiado
denso.
6. Desligue o lume, junte o açúcar e mexa até estar bem
envolvido. Retire as casquinhas de limão e o pau de canela.

100 g de arroz carolino
250 ml de água
Pitada de sal
1 litro de leite meio-gordo
150 g de açúcar
Casquinhas de limão
1 pau de canela
1 ou 2 gemas (opcional,
para dar cor)
• Canela em pó a gosto, para
polvilhar
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7. Se quiser dar cor, desfaça a(s) gema(s) num pouco de leite frio, junte ao creme quente e mexa
rapidamente, para incorporar.
8. Coloque numa taça ou em tacinhas. Deixe arrefecer. Quando arrefecer polvilhe com canela
em pó.
9. Sirva à temperatura ambiente.

NOTAS:
• Quando terminar o leite e o creme já tiver a consistência desejada, prove um bago de
arroz e garanta que está bem cozido. Se não estiver no ponto, aqueça mais um pouco
de leite e mantenha o processo de cozedura até que o interior do bago esteja mesmo
macio.
• Ao encher as taças o arroz pode parecer demasiado fluido. Não se preocupe. Vai ficar
mais denso ao arrefecer.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

MOUSSE DE QUEIJO E IOGURTE
COM FRUTOS SILVESTRES

5 ingredientes, 5 minutos e está pronta. É uma
sobremesa leve, fresca e deliciosa que pode ser feita
com antecedência.

MOUSSE DE QUEIJO E IOGURTE
COM FRUTOS SILVESTRES
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tempo de preparação: 5 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 4 DOSES

CONFECÇÃO:

INGREDIENTES:

1. Bata o queijo-creme à temperatura ambiente e o açúcar
durante 2 minutos na batedeira, com o acessório de pinha,
a uma velocidade média-alta. Raspe as paredes e o fundo
da taça e bata durante mais um minuto, até ter um creme
macio.

• 200 g de queijo-creme
natural (tipo Philadelphia)
• 75 g de açúcar
• 2 iogurtes de baunilha (120
g cada)
• ½ colher de sopa de sumo
de limão (espremido na
hora)
• 125 g de frutos silvestres
frescos (usei framboesas e
mirtilos)
• raminhos de hortelã para
decorar

2. Junte os iogurtes e bata para envolver. Com a máquina em
funcionamento, junte o sumo de limão.
3. Retire alguns frutos silvestres para a decoração e envolva
os restantes na mousse, à mão com colher de pau ou
espátula, em movimentos delicados, para não esmagar os
frutos.
4. Encha quatro taças – de preferência de vidro transparente
– com a mousse e decore com alguns frutos silvestres e um
raminho de hortelã.
5. Guarde no frigorífico até à hora de servir e sirva bem
fresco.

UTENSÍLIOS:
• batedeira eléctrica
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NOTAS:
•
•
•
•

NÃO USE queijo magro ou iogurtes magros. Vai afectar a textura da mousse.
Se quiser usar iogurte natural junte umas gotas de extracto de baunilha.
Se usar iogurte açucarado reduza um pouco a quantidade de açúcar.
Esta mousse pode ser feita com um ou dois dias de antecedência e guardada no
frigorífico dentro de uma taça, tapada com película envolvendo-se os frutos silvestres
na hora de servir.
• Pode usar frutos silvestres congelados, deixando-os descongelar quase totalmente
antes de os juntar à mousse – no entanto, os frutos congelados irão tingir a mousse,
que é branca.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

BROWNIE
DE CASTANHA

É absolutamente divinal. Textura perfeita e com
menos calorias. Adapta-se facilmente para versão
sem glúten e sem lactose.

BROWNIE DE CASTANHA
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tempo de preparação: 45 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 24 DOSES

CONFECÇÃO:
Faça o creme de castanha:
1. Triture muito bem 250 g de castanhas. Triture
os restantes 150 g grosseiramente para ficar em
pedacinhos.
2. Num tacho anti-aderente, leve ao lume a água, o açúcar
e o extracto de baunilha. Quando começar a ferver junte
as castanhas trituradas. Envolva, baixe o lume para o
mínimo, e deixe fervilhar durante 10 minutos, mexendo
pontualmente.
3. Retire do lume e deixe arrefecer.

Faça o brownie:
4. Separe as claras das gemas. Batas as claras em castelo.
Reserve.
5. Quando o creme de castanha estiver morno envolva as
gemas, depois a manteiga derretida, o leite, a farinha, o
fermento, a maisena, o cacau e, por último, as claras em
castelo.
6. Unte uma forma quadrada 22 x 22 cm e forre-a com
papel vegetal, cobrindo a base e as paredes. Unte o
papel com um pouco manteiga, óleo ou spray.
7. Verta a massa e leve a forno pré-aquecido a 180º C
durante 20 minutos exactos.

INGREDIENTES:
• 400 g de castanhas cruas
sem pele (ao natural ou
congeladas)
• 250 ml de água
• 200 g de açúcar amarelo
• 1 colher de sopa de extracto
de baunilha
•
•
•
•
•

2 ovos
75 g de manteiga derretida
75 ml de leite
50 g de farinha de trigo
30 g de amido de milho
(maisena)
• 1 colher de chá de fermento
em pó
• 40 g de cacau em pó
• açúcar em pó ou cacau em
pó para polvilhar

UTENSÍLIOS:
• Batedeira com acessório
de pinha ou batedeira
eléctrica manual com varas
• Processador de alimentos/
triturador
• forma quadrada 22 x 22 cm
+ papel vegetal para forrar
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8. Retire do forno e deixe arrefecer 10 minutos na forma. Depois retire o bolo para uma rede
de arrefecimento para acabar de esfriar. Pode guardá-lo no frigorífico durante várias horas,
antes de cortar.
9. Corte em 24 partes e polvilhe com açúcar em pó ou cacau em pó.

NOTAS:
• Se usar castanha congelada, basta deixar descongelar. Se usar natural, escalde uns
minutos, poucos, só para conseguir retirar a pele. Em alternativa pode cozê-las no
microondas. Veja como AQUI.
• Para uma versão SEM GLÚTEN, use uma mistura comum de farinha sem glúten e
cacau com selo de isenção.
• Para versão SEM LACTOSE, use um leite vegetal a gosto (soja, amêndoa, etc).

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

MINI PAVLOVA
COM MOLHO DE MORANGO

Delicadas mini pavlovas cobertas com molho de
morango são o remate perfeito para uma refeição
para celebrar o dia dos namorados.

MINI PAVLOVA
COM MOLHO DE MORANGO
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tempo de preparação: 25 MIN + TEMPO DE
ARREFECIMENTO tempo de forno: 25 MINUTOS

tempo total: 50 MINUTOS + TEMPO DE ARREFECIMENTO
dificuldade: FÁCIL doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:

INGREDIENTES:

Merengue:

Merengue

1. Ligue o forno a 180º C.
2. Bata a clara em castelo. Quando estiver quase firme junte
a pouco e pouco o açúcar, deixando envolver bem antes
de adicionar mais e sem nunca parar de bater. Depois de
esgotar o açúcar continue a bater até o merengue ficar bem
robusto e brilhante.
3. Sem parar de bater, junte a maisena, o vinagre e o extracto
de baunilha até estar tudo envolvido.
4. Com um copo ou uma taça pequena de suflê desenhe dois
círculos com cerca de 8 a 9 cm de diâmetro numa folha de
papel vegetal. Vire a folha, para que o merengue não entre
em contacto com a tinta. Coloque um pouco de merengue
nas pontas do papel para fixar ao tabuleiro. O papel não é
untado.
5. Faça dois montinhos de merengue dentro dos círculos, e
alise ligeiramente o topo, afundando um pouco com as
costas de uma colher.

• 1 Clara
• 50 g de açúcar
• ¼ colher de chá de farinha
maisena
• ¼ colher de chá de vinagre
de vinho branco
• ¼ colher de chá de
extracto de baunilha
• corante vermelho q.b.

Cobertura
• 100 ml de natas para bater
• 1 colher de sopa de açúcar
• frutos vermelhos e/ou
silvestres q.b.
• açúcar em pó q.b.

UTENSÍLIOS:
• batedeira eléctrica
• tabuleiro forrado com
papel vegetal
• triturador

6. Coloque os merengues no forno, baixe
imediatamente a temperatura para 140º C
e deixe cozer durante 25 minutos. Depois,
desligue o forno e deixe o merengue no
interior durante mais 30 minutos, com o
forno desligado.

10. Na hora de servir, cubra cada pavlova
com uma colherada de chantilly. Distribua
alguma fruta fresca por cima (pedaços de
morango, mirtilos, amoras, physalis, ou
outros). Regue com um pouco de molho
de morango e polvilhe com açúcar em pó.

7. Depois de frias, retire-as do papel vegetal
com a ajuda de uma espátula e coloqueas no prato de servir. Como estalam
com facilidade, faça este trabalho com
“dedinhos de lã”.

Cobertura:
8. Bata as natas, que devem estar bem frias.
Quando engrossarem, junte o açúcar
e continue a bater até ter um chantilly
firme.
9. Triture muito bem alguns frutos
vermelhos para o molho sem adicionar
qualquer açúcar – neste caso não fiz o
‘coulis’ tradicional, que vai ao lume com
um pouco de açúcar. Preferi o molho de
morango ao natural em cru.

NOTAS:
• A textura perfeita da pavlova é uma camada de suspiro seco no exterior e um interior
mal cozido e macio.
• Junte aos morangos da cobertura alguns mirtilos ou amoras ou phisalis, para um
contraste ainda mais belo no aspecto e no sabor (doce/ácido).
• Se optar por uma pavlova maior (4 claras), coza durante 1h 30m a 120º C (tendo o
forno pré-aquecido a 180º C e baixando para 120º C assim que o merengue entra no
forno). Após a hora e meia, desligue o forno e deixe o merengue arrefecer totalmente
no seu interior. Coloque a cobertura de chantilly e frutas só na hora de servir.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO
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TRUFAS DE CASTANHA
E CHOCOLATE

Lindas, deliciosas, surpreendentes! São muito
menos calóricas e adequadas para as três
principais intolerâncias alimentares.

TRUFAS DE CASTANHA
E CHOCOLATE
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tempo de preparação: 25 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 20 DOSES

CONFECÇÃO:
1. Triture as castanhas até ficar com uma “farinha” levemente
granulada.
2. Coloque a castanha triturada, a manteiga e o açúcar em pó
num tachinho anti-aderente e leve ao lume, mexendo.
3. Depois de a manteiga derreter, e de os ingredientes
estarem bem envolvidos, continue a mexer durante mais
uns 2 ou 3 minutos, para secar um pouco a massa e retire
do lume.
4. Parta o chocolate em pedacinhos e derreta-o em banhomaria, ou no microondas. No microondas, faça sequências
de 30 segundos, mexendo entre cada sequência, até o
chocolate estar totalmente derretido.
5. Envolva o chocolate derretido na massa de castanha e
deixe amornar.
6. Com a massa ainda morna, molde bolinhas um pouco mais
pequenas do que bolas de pingue-pongue e coloque-as
numa superfície ligeiramente untada com um pouco de
óleo. Ao arrefecerem, irão endurecer ainda mais.
7. Depois de frias, passe-as generosamente por cacau em pó e
coloque no prato de servir.
8. Finalize polvilhando com açúcar em pó.

INGREDIENTES:
• 200 g de castanhas
cozidas, pesadas depois de
descascadas
• 50 g de manteiga
• 60 g de açúcar em pó
• 100 g de chocolate, de
preferência negro 70%
• cacau q.b. para finalizar
• açúcar em pó q.b. para
polvilhar

UTENSÍLIOS:
• Processador de alimentos/
Triturador
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NOTAS:
• Intolerantes à lactose e ao glúten devem escolher a manteiga e o chocolate que lhes
dão mais garantias. A manteiga e o chocolate negro contêm alguns traços que são
considerados irrelevantes para a maioria das pessoas, mas que têm de ser evitados
pelos casos mais graves.
• Pode cozer as castanhas no microondas mas para esta receita não precisa de as abafar
com sal. Abafe sem nada. Também pode assá-las, desde que não as deixe queimar. Se
as cozer em água, não as coza em demasia, para não ficarem moles nem absorverem
muita água. Outra opção é cozê-las a vapor.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

CUPIDOS
(+ TORTA DE CUPIDO)

Uma massa leve de claras, muito macia, com
recheio de chantilly e compota de mirtilos para
celebrar o amor.

CUPIDOS
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(+ TORTA DE CUPIDO)

tempo de preparação: 20 MIN
tempo de forno: 20 MINUTOS
tempo total: 40 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL

CONFECÇÃO:

INGREDIENTES:

1. Na batedeira, bata as claras em castelo com o sal até
formarem picos macios.

•
•
•
•

2. Sempre com a máquina a bater, junte 100 g de açúcar a
pouco e pouco até ficar um merengue bem firme.

6 claras
¼ colher de chá de sal fino
100 g + 75 g açúcar fino
60 g farinha T55 com
fermento (farinha para
bolos)
Compota de mirtilo q.b.
Chantilly caseiro ou de
compra q.b.
Açúcar em pó q.b
Mirtilos frescos q.b.

3. Misture a farinha com os restantes 75 g de açúcar e peneire
directamente para o merengue, envolvendo delicadamente
à mão, com uma espátula.

•
•

4. Forre um tabuleiro (máx. 30 x 30 cm) com papel vegetal,
unte o papel e verta a massa. Espalhe bem e alise.

•
•

5. Leve a forno pré-aquecido a 180º C durante 20 minutos.
Retire do forno e deixe arrefecer.

UTENSÍLIOS:

6. Na hora de fazer os CUPIDOS: Use um cortador em
forma de coração (ou outro) para cortar a massa. Coloque
um coração no prato. Coloque uma colherada de chantilly
e por cima um pouco de compota. Cubra com mais um
coração de massa. Polvilhe generosamente com açúcar em
pó e decore com mirtilos frescos.
7. Leve ao frigorífico até à hora de servir.

• Batedeira eléctrica
• tabuleiro (máximo 30 x
30 cm) forrado com papel
vegetal
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NOTAS:
• Usei uma compota de Mirtilo com reflexos de ouro que me ofereceram e é fantástica,
mas pode usar qualquer compota da sua preferência, dando prioridade às que têm
frutos inteiros.
• No caso do chantilly, por falta de tempo optei pelo de compra, mas aconselho a
fazerem chantilly caseiro.
• Com a massa que sobrou, aparei-a e recheei-a da mesma forma, enrolando-a em torta.
Levei-a ao frigorífico até à hora de servir.

Veja o artigo completo desta receita no meu site

VER ARTIGO

TRIFLE
DE AMOR’ANGO

Sobremesa fresca e leve, construída camada a
camada como uma relação a dois. Serve-se numa
taça grande ou em tacinhas individuais.

TRIFLE DE AMOR’ANGO
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tempo de preparação: 40 MINUTOS
+ TEMPO DE SOLIDIFICAÇÃO

dificuldade: FÁCIL
doses: 8

CONFECÇÃO:
1. Faça a gelatina: Ferva 250 ml de água/[60 ml]. Assim que
ferver, desligue o lume, junte o pacote de gelatina, mexa bem
até dissolver e junte 250 ml de água fria/[60 ml]. Reserve e
deixe arrefecer.
2. Corte o bolo em cubos e corte também os morangos em fatias,
reservando 3 inteiros com pé – os mais bonitos – para a
decoração final.
3. Cubra a base da taça com algumas fatias de morango, coloque
por cima metade do bolo e, coladas ao vidro em redor,
coloque fatias de morango, numa longa tira.
4. Salpique tudo com o Cointreau.
5. Verta a gelatina já fria sobre o bolo e leve ao frigorífico até
solidificar.
6. Faça o creme de Mascarpone: Bata as gemas e o açúcar
até ficar um creme fofo, como uma gemada bem batida.
Junte o mascarpone e o Cointreau. Envolva delicadamente e
reserve.
7. Faça o chantilly: As natas devem estar bem frias. Bata as
natas a baixa velocidade no início e quando começarem a
surgir bolhas de ar vá aumentando a velocidade a pouco e
pouco. Junte o açúcar praticamente no final, quando verificar
que o creme já está bem consistente. Reserve.
8. Quando a gelatina da taça já tiver solidificado, está na hora de
montar o resto do trifle. Verta o creme de mascarpone sobre
a gelatina.

INGREDIENTES:
• 300 g de bolo seco (ou
palitos La Reine)/[75 g]
• 1 pacote (85 g) de gelatina
de morango/[20 g]
• 4 colheres de sopa de
Cointreau ou Triple Sec/[1
colher de sopa]
• 500 g de morangos/[125 g]
• Chocolate negro ralado q.b.
• Creme de Mascarpone
• 2 gemas de ovo/[1 gema]
• 55 g de açúcar/[15 g]
• 250 g de queijo
mascarpone/[60 g]
• 1 colher de sopa de
Cointreau/[1 colher de chá]

Chantilly

• 400 ml de natas para
chantilly /[100 g]
• 2 colheres de sopa de
açúcar/[2 colheres de chá]

UTENSÍLIOS:
• Batedeira eléctrica
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9. Sobre o mascarpone coloque o restante bolo.
10. Coloque fatias de morango, coladas ao vidro, em redor e coloque as restantes fatias de morango
sobre o bolo.
11. Cubra com o chantilly, decore com raspas de chocolate e com os morangos que reservou e leve ao
frigorífico até à hora de servir.

NOTAS:
• Em vez de creme de mascarpone pode fazer um creme de baunilha, que é o creme
original do trifle.

Veja o artigo completo desta receita no meu site
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SUFLÊ DE CHOCOLATE
(MICROONDAS)

Mini suflês foguete feitos no microondas, com um
interior muito húmido, perfeito para iniciados ou
para quem tem pressa.

SUFLÊ DE CHOCOLATE
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(MICROONDAS)

tempo de preparação: 10 MINUTOS
dificuldade: FÁCIL
doses: 2 DOSES

CONFECÇÃO:

INGREDIENTES:

1. Coloque todos os ingredientes numa tigela, à excepção do
chocolate em pedaços e misture tudo muito bem até ter
uma massa homogénea.

• 1 ovo L
• 1 colher de sopa de açúcar
mascavado
• 2 colheres de sopa rasas
de creme para barrar de
chocolate (tulicreme/
nutella)
• 1 colher de sopa de farinha
de trigo para bolos
• 1 colher de sopa de cacau
ou chocolate em pó
• 1 colher de café de
fermento em pó
• 50 g chocolate em
pedacinhos
• manteiga ou spray para
untar

2. Corte o chocolate em pedaços pequenos e envolva na
massa.
3. Unte duas tacinhas suflê com manteiga e distribua a massa
por ambas.
4. Leve ao microondas, um de cada vez, no centro do prato
durante 1 minuto e 10 segundos a 600W/ 1 minuto a
700W/52′ segundos a 800W/46 segundos a 900W/42
segundos a 1000W. Se preferir usar o forno cozinhe em
pré-aquecido a 180º C durante 8 a 10 minutos.
5. Retire e, se gostar sirva com uma bola de gelado.

UTENSÍLIOS:
• 2 tacinhas de suflê
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NOTAS:
• Se fizer a massa dos suflês algum tempo antes, não junte o fermento. Misture apenas
na hora de colocar a massa nas taças antes de cozer.
• ATENÇÃO – Cuidado para evitar queimaduras. Como é feito no microondas o
interior deste bolo fica muito quente. Deixe arrefecer um pouco antes de comer.

Veja o artigo completo desta receita no meu site
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