
 

 

SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO DE 2020 

 

 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 

ALMOÇO 

Salada de 
arroz com 

atum 

Salada de 
grão-de-bico 

Salada de 
peixe 

Bifinhos c/ 
cogumelos e 

arroz de 
legumes 

Bacalhau à 
Navarra c/ 

arroz  

JANTAR 

Bifes de 
frango 

grelhados c/ 
lacinhos 

Massinha de 
salmão 

Espetadas 
assadas c/ 
arroz de 
legumes 

Corvina no 
forno c/ 

batatinha 

Rolo de 
carne c/ puré 

de batata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECEITAS 

 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 

ALMOÇO 

Salada de arroz com 
atum 

Salada de grão-de-
bico 

Salada de peixe 
Bifinhos c/ cogumelos 

e arroz de legumes 
Bacalhau à Navarra 

c/ arroz 

Ingredientes: 
1 Cháv. arroz branco 
½  Cebola roxa 
2 tomates 
½ Cháv. milho 
2 Latas atum (pequenas) 
Preparação: 
Cozinhe o arroz em água 
fervente com sal. Reserve. 
Junte a cebola picada e os 
tomates cortados em 
cubos. Acrescente o milho 
e o atum. Regue com um 
fio de azeite, polvilhe com 
orégãos e está pronto a 
servir.  
 
 

Ingredientes: 
2 Cháv. de grão-de-bico 
2 Cenouras raladas 
4 Colh. sopa de passas 
Salsa picada 
Sumo de limão 
Sal e Azeite q.b 
Preparação: 
Coloque o grão-de-bico de 
molho por algumas horas, 
em seguida escorra e 
cozinhe na panela de 
pressão por 20 minutos. 
Depois de cozido, escorra 
a água e reserve. 
Numa travessa coloque o 
grão cozido, acrescente a 
cenoura ralada e as uvas 
passas. 
Tempere com sal, azeite, 
salsa picada e o sumo de 
limão. 
 

Ingredientes: 
500 g batatas pequenas  
400 g brócolos congelados  
400 g medalhões de 
pescada  
200 g salada gourmet  
30 g miolo de noz  
Sal e Pimenta q.b. 
Preparação: 
Coloque as batatas num 
tacho com água e tempere 
com sal. Leve ao lume e 
ferva até estarem tenras. 
Escorra depois de cozidas.  
Coloque os medalhões de 
pescada noutro tacho, 
cubra com água e leve ao 
lume. Assim que levantar 
fervura introduza os 
brócolos e coza durante 7 
minutos. Depois escorra-
os.  
Pele as batatas e desfaça o 
peixe em lascas grandes. 
Coloque tudo num 
recipiente e deixe 
arrefecer.  
Junte a mistura gourmet 
de alfaces e as nozes 
grosseiramente picadas.  
Tempere com um fio de 
azeite. 
 

Ingredientes: 
4 Bifes de peru 
Cogumelos (1 lata pequena) 
2 Cebolas 
2 Dentes de alho  
1 Tomate 
Ervas aromáticas picadas 
Azeite e vinho branco q.b. 
Sal e Pimenta q.b. 
1 Cháv. Arroz 
½ Cenoura aos cubos 
2 Colh. sopa ervilhas 
2 Colh. sopa milho 
Preparação: 
Tempere os bifes com sal e 
pimenta e reserve.  
Num tacho, coloque a cebola 
e o alho picados, o tomate, o 
azeite, o vinho branco, os 
bifes e os cogumelos 
laminados. Deixe cozinhar. 
Tempere de sal. 
Num outro tacho coloque a 
água, as ervilhas, a cenoura, 
a cebola, o milho e o azeite. 
Quando levantar fervura, 
junte o arroz e tempere de 
sal. Deixe cozer. 
 

Ingredientes: 
400g migas de bacalhau 
2 Tomates maduros 
2 Cebolas 
2 Dentes de alho 
Salsa picada 
Azeite e Pimenta q.b. 
1 Cháv. arroz  
Sal q.b. 
Preparação: 
Demolhe o bacalhau. Num 
tacho coloque a cebola e o 
alho picados, o azeite, os 
tomates aos cubos. Deixe 
cozinhar. Acrescente a 
salsa picada. 
Acrescente o bacalhau. 
Deixe cozinhar até que o 
molho reduza e o 
bacalhau esteja no ponto.  
Num tacho coloque a 
água, o alho e a cebola 
picados e o azeite. Quando 
levantar fervura, junte o 
arroz e tempere de sal. 
Deixe cozer 

https://pt.petitchef.com/receitas/receita-com-arroz
https://pt.petitchef.com/ingrediente/cebola
https://pt.petitchef.com/ingrediente/tomate
https://pt.petitchef.com/ingrediente/cenoura
https://pt.petitchef.com/receitas/passas
https://pt.petitchef.com/receitas/receita-com-salsa
https://pt.petitchef.com/receitas/receitas-com-azeite


JANTAR 

Bifes de frango 
grelhados c/ 

lacinhos 

Massinha de salmão 
Espetadas assadas 

c/ arroz de legumes 
Corvina no forno c/ 

batatinha 

Rolo de carne com 
queijo c/ puré de 

batata 

Ingredientes: 
4 Bifes de frango 
Sumo de limão 
Sal e Pimenta q.b. 
1,5 Cháv. Lacinhos 
½ Cebola  
1 Dente de alho  
Azeite q.b. 
Preparação: 
Tempere o bife com sal, 
pimenta e sumo de limão. 
Deixe repousar alguns 
minutos e depois grelhe-
os.  
Num tacho, coloque a 
cebola e o alho picados, o 
azeite e a água. Quando 
levantar fervura, junte a 
massa. 
 

Ingredientes: 
2 Postas de Salmão 
2 Cháv. Cotovelinhos 
1 Cebola 
2 Dentes de alho 
Polpa tomate q.b. 
Azeite q.b. 
Sumo de limão 
Salsa, Sal e Pimenta q.b. 
Preparação: 
Descongele o salmão, 
corte-o em pedaços e 
tempere-os com o sumo 
de limão, sal e pimenta. 
Num tacho coloque azeite, 
a cebola e o alho picados, 
a salsa e a polpa de 
tomate. Acrescente água, 
deixe ferver, junte o 
salmão e depois a massa. 
Deixe cozinhar, em lume 
brando. 
 

Ingredientes: 
4 Espetadas de peru 
1 Cháv. arroz 
1 Cebola 
1 Cenoura aos cubos 
½ Cháv. Ervilhas 
½ Cháv. Milho 
Azeite, e Vinho branco q.b. 
Pimenta e Sal q.b. 
Preparação: 
Num tabuleiro, coloque as 
espetadas e tempere com 
sal, pimenta, azeite e 
vinho branco. Leve ao 
forno a 180ºC e deixe 
assar. 
Num tacho coloque a 
água, as ervilhas, a 
cenoura, a cebola, o milho 
e um pouco de azeite. 
Quando levantar fervura, 
junte o arroz e tempere de 
sal. Deixe cozer. 

Ingredientes: 
4 Posta de Corvina 
Sal e Pimenta q.b. 
½ Limão 
1 Dente de alho 
½ Alho francês 
Vinho branco q.b. 
8 Batatas  
Salsa e Azeite q.b. 
Preparação: 
Tempere o peixe com sal, 
pimenta, sumo de limão. 
Reserve. 
Corte as batatas aos cubos. 
Descasque os alhos, o alho 
francês e a cebola. Corte 
tudo em rodelas finas. 
Num tabuleiro, coloque o 
peixe, junte os legumes 
anteriores e as batatas. 
Tempere com o azeite, 
pimenta e sal. Regue com o 
vinho e leve ao forno. 
 

Ingredientes: 
800g Carne picada 
2 Ovos 
8 Fatias de queijo 
2 Cebolas 
Salsa, Sal e Azeite q.b. 
Polpa de tomate q.b. 
Vinho branco q.b. 
Pão ralado q.b. 
Amasse bem a carne com 
a cebola e a salsa 
trituradas em puré. Junte 
o ovo e o sal e amasse 
muito bem. 
Disponha a carne sob uma 
camada de pão ralado e 
sob a carne coloque as 
fatias de queijo. Enrole 
com cuidado e feche bem 
o rolo de carne. 
Coloque-o num tabuleiro 
de forno e cubra o rolo 
com um pouco de polpa 
de tomate, cebola e regue 
com um fio de azeite. 
Junte o vinho branco e um 
pouco de água e leve ao 
lume a assar. 
Acompanhe com puré de 
batata. 

 

 

 


