
 

 18 de Novembro (2ªF) 19 de Novembro (3ªF) 20 de Novembro (4ªF) 21 de Novembro (5ªF) 22 de Novembro (6ªF) 

Proposta de 
ementa 

Peito de frango 
salteado c/ 
especiarias 

Empadão  
Filetes de pescada 
c/ açafrão e arroz 

branco 

Costeletas de 
porco cremosas c/ 

batata assada 

Massa c/ atum e 
legumes 

Receita 

Ingredientes: 
3 Peitos de frango (tiras) 

250g cenoura baby 
1 Cebola picada 
2 Dentes de alho 
1 Folha louro 
2 Colh. sopa vinagre 
balsâmico 
1 Colh.café gengibre 
em pó (opcional) 
1 Colh. café canela 
1 Colh.café pimentão 
doce 
1 Colh.café noz-
moscada 
Azeite q.b. 
Sal e pimenta q.b. 
Preparação: 
Coloque a carne a 
marinar na mistura das 
especiarias e do 
vinagre. Reserve. 
Numa frigideira, 
coloque um fio de 
azeite, os alhos picados 
e a cebola. Quando 
estiver translucida, 
adicione as cenouras e 
deixe salter cerca de 10 
minutos. 
Adicione o frango e 
deixe refogar. 
Rectifique temperos e 
acompanhe com arroz 
branco. 

Ingredientes: 
150g Lentilhas verdes  
185g Cogumelos 
1 Cebola picada 
3 Dentes de alho 
Azeite e Sal q.b. 
Pimentão-doce q.b. 
Açafrão q.b. 
Coentros q.b. 
200ml Polpa de tomate 
250g Puré batata 
Queijo ralado q.b. 
Preparação: 
Num tacho, coloque a 
cebola e os alhos 
picados em azeite. 
Junte as lentilhas e os 
cogumelos laminados e 
deixe refogar. 
Rectifique temperos. 
Junte água e deixe as 
lentilhas cozerem dez 
minutos. Junte o molho 
de tomate e deixar 
cozinhar até engrossar. 

Faça o puré de batata. 
Coloque metade do 
puré num tabuleiro de 
ir ao forno, cubra com 
as lentilhas e depois 
com o restante de 
puré. 
Polvilhe com queijo 
ralado e leve ao forno 
até ficar dourado. 

Ingredientes: 
2 Cháv. Arroz 
4 Cháv. Água 
3 Dentes de alho 
4 Filetes de pescada 
Sumo de limão q.b. 
Sal e açafrão q.b. 
Azeite q.b. 
Preparação: 
Tempere os filetes com 
os alhos picados, o 
sumo de limão e sal. 
Reserve. 
Polvilhe o peixe com 
açafrão. 
Aqueça o azeite numa 
frigideira e core os 
filetes de ambos os 
lados. 
Sirva acompanhado 
com arroz. 
 

Ingredientes: 
4 Costeletas de porco 
700g batatinhas 
2 Dentes de alho 
200ml Natas vegetais 
Azeite e orégãos q.b. 
Vinho branco q.b. 
Sal e pimenta q.b. 
Preparação: 
Lave as batatas e corte-
as ao meio. Disponha-
as num tabuleiro, 
regue-as com um fio de 
azeite, tempere com 
sal, pimenta e orégãos. 
Leve ao forno, pré-
aquecido a 180ºC, 
cerca de 25 minutos. 
Numa frigideira, 
coloque azeite, os alhos 
esmagados, o vinho e 
as costeletas. Tempere 
de sal e deixe cozinhar. 
Adicione as natas 
vegetais e envolva, 
deixando cozinhar um 
pouco. Sirva com as 
batatas. 
 

Ingredientes: 
2 Latas de atum 
200g Massa penne 
400g Brócolos 
100g Milho cozido 
2 Tomates 
Azeite q.b. 
Sumo ½ limão 
Cebolinho q.b. 
Sal e pimenta q.b. 
Preparação: 
Coza a massa em água 
temperada de sal e 
azeite.  
Coza os brócolos e 
reserve. 
Num pirex, misture a 
massa com os brócolos, 
o milho, o tomate e o 
atum.  
Tempere com azeite, 
sumo de limão e sal. 
Polvilhe com cebolinho 
picado. 
 

 



 

 25 de Novembro (2ªF) 26 de Novembro (3ªF) 27 de Novembro (4ªF) 28 de Novembro (5ªF) 29 de Novembro (6ªF) 

Proposta de 
ementa 

Bifes de peru c/ 
limão, mel e 

canela 

Bolonhesa de 
lentilhas 

Ervilhas c/ ovos 
escalfados 

Carne de vaca 
estufada 

Mimos de 
pescada c/ bacon 

e arroz de 
cenoura 

Receita 

Ingredientes: 
4 Bifes de peru 
2 Colh. sopa mel 
1 Colh. chá canela 
1 Colh. sopa molho 
inglês 
Sumo ½ limão 
Azeite e Sal q.b. 
1 Cebola grande 
3 Dentes de alho 
Noz-moscada q.b. 
Tomilho q.b. 
Preparação: 

1. Corte os bifes em 
pedaços e tempere 
com sal, mel, sumo de 
limão, canela, noz-
moscada, alhos, molho 
Inglês e tomilho. Deixe 
marinar cerca de 30 
minutos. Coloque o 
azeite e a cebola 
cortada às rodelas 
numa frigideira. Junte 
os pedaços de peru, a 
marinada e cozinhe em 
lume médio-baixo 
cerca de 15 minutos. 

2. Desligue o lume e sirva 
com arroz branco. 

 

Ingredientes: 
1 Cháv. Lentilhas cor de 
laranja 
300g Massa Espirais 
Vinho tinto q.b. 
4 Tomates maduros s/ 
pele 
1 Cebola picada 
2 Dentes de alho  
Azeite e louro q.b. 
Sal e pimenta q.b. 
Preparação: 
Num tacho, coloque o 
azeite, o vinho, os 
tomates em pedaços, a 
cebola, os alhos 
picados e o louro. Junte 
as lentilhas e deixe 
cozinhar. 
Acrescente água e 
quando estiver a ferver 
junte a massa. Deixe 
cozinhar. Rectifique 
temperos.  
 

Ingredientes: 
400g Ervilhas 
2 Cháv. Arroz 
Azeite q.b. 
80g Chouriço 
1 Cebola 
3 Dentes de alho 
2 Tomates maduros 
Sal e pimenta q.b. 
4 Ovos 
Coentros q.b. 
Preparação: 
Num tacho, coloque o 
azeite, a cebola picada, 
os alhos picados e o 
chouriço. Deixe apurar. 
Adicione o tomate aos 
cubos, junte as ervilhas 
e deixe cozinhar. 
Rectifique temperos, 
mexa e abra os ovos 
para dentro do tacho. 
Deixe cozinhar. Polvilhe 
com coentros picados. 
Acompanhe com arroz 
branco. 

Ingredientes: 
600g Carne de vaca  
Vinho Branco q.b. 
Azeite q.b. 
1 Cebola 
1 Dente de Alho 
1 Folha de louro 
2 Cenouras 
1 Colh. sopa de polpa 
de tomate 
150 g de ervilhas 
Sal e Pimenta q.b. 
Azeite q.b. 
Preparação: 
Corte a carne em cubos 
tempere-os com sal, 
pimenta, vinho e o 
azeite. Deixe marinar. 
Num tacho, coloque a 
cebola e aos alhos 
picados com um fio de 
azeite. Junte a carne, 
um pouco da marinada 
e da polpa de tomate e 
deixe cozinhar.  
Adicione água e junte 
as ervilhas e a cenoura 
aos cubos. Tape e deixe 
cozinha. 
 Sirva tudo junto com 
bastante caldo.  
 

Ingredientes: 
2 Cháv. Arroz 
4 Cháv. Água 
1 Cenoura pequena  
Mimos de pescada 
6 Fatias de bacon 
2 Dentes de alho 
Azeite q.b. 
200ml Bechamel 
Sumo de limão q.b. 
Sal e pimenta q.b. 
Preparação: 
Tempere os mimos 
com sumo de limão, os 
alhos picados, sal e 
pimenta e deixe 
marinar. 
Enrole uma fatia de 
bacon em cada mimo e 
disponha-os num pirex 
e regue com um fio de 
azeite. Acrescente o 
bechamel e leve ao 
forno pré-aquecido a 
180ºC. 
Acompanhe com arroz 
de cenoura. 
 

 

https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/carne-de-vaca/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/vinho-branco/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/azeite/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/cebola/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/alho/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/louro/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/cenouras/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/polpa-de-tomate/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/polpa-de-tomate/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/ervilhas/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/sal/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/pimenta/
https://www.cozinharsemstress.pt/cozinhar/ingrediente/azeite/

