
PROPOSTAS DE JANTARES DE OUTUBRO 2019 
Semana de 30/9 a 4/10 

 30 de Setembro (2ªF) 1 de Outubro (3ªF) 2 de Outubro (4ªF) 3 de Outubro (5ªF) 4 de Outubro (6ªF) 

Proposta de 
ementa 

Arroz de frango c/ 
açafrão 

Salteado de 
beringela, curgete 

e cogumelos c/ 
arroz branco 

Esparguete c/ 
atum e 

manjericão 
Arroz cantonês 

Pescada c/ molho 
de iogurte e salsa 

Receita 

Ingredientes: 
300g Frango (s/osso) 
Arroz q.b. 
1 Cebola média 
1 Cenoura grande 
1 Cháv. Ervilhas 
Açafrão q.b. 
Sal q.b. 
Azeite q.b. 
Preparação: 
Num tacho, coloque o 
azeite e a cebola 
picada. Quando a 
cebola estiver 
translucida, junte o 
frango aos cubinhos e 
deixe ganhar cor. 
Acrescente a cenoura 
em cubos e deixe 
cozinhar mais um 
pouco. 
Acrescente água e 
quando esta estiver a 
ferver adicione o arroz 
e o açafrão. Mexa e 
deixe cozinhar. 
Acrescente as ervilhas, 
reveja os temperos e 
deixe cozinhar em lume 
brando. 
 

Ingredientes: 
Arroz q.b. 
300g Cogumelos 
frescos  
2 Beringelas 
2 Curgetes 
3 Dentes de alho 
1 Cebola média 
Molho de soja q.b. 
Açafrão (a gosto) 
Sal q.b. 
Pimenta q.b. 
Azeite q.b. 
Preparação: 
Coza o arroz em água 
com azeite e sal. 
Corte as beringelas e as 
curgetes em cubos.  
Pique a cebolas e os 
alhos. Lamine os 
cogumelos. 
Numa frigideira grande, 
coloque azeite e junte a 
cebola e os alhos 
picados e deixe alourar. 
Junte a beringela e a 
courgette. Tempere e 
junte os cogumelos. 
Regue com molho de 
soja e tempere com sal 
(pouco), pimenta e 
açafrão. Deixe acabar 
de cozinhar. 

Ingredientes: 
Esparguete tricolor q.b. 
4 Latas de atum 
pequenas 
Azeite q.b. 
Folhas manjericão 
Preparação: 
Coza a massa numa 
panela em água com 
azeite e sal. Depois de 
cozida escorra a água e 
reserve. 
Coloque a massa num 
pirex. Abra as latas de 
atum, escorra o azeite 
(aproveite para 
temperar o prato), e 
junte à massa.  
Decore com folhas de 
manjericão. 
 
 

Ingredientes: 
Arroz q.b. 
3 Ovos 
1 Cháv. Ervilhas 
200g fiambre aves 
Molho de soja q.b. 
Azeite q.b. 
Preparação: 
Coza o arroz em água 
com azeite e sal.  
Bata os ovos para fazer 
uma omelete simples e 
corte-a em cubos. 
Na mesma frigideira, 
coloque um fio de 
azeite, o fiambre aos 
cubinhos e as ervilhas e 
deixe cozinhar. 
Adicione o arroz 
escorrido e o molho de 
soja e misture bem 
antes de servir. 
 
 

 

Ingredientes: 
4 Postas de pescada 
Batatas q.b. 
Cenoura q.b. 
2 Dentes de alho 
1 Cebola  
2 Iogurtes naturais 
Salsa picada q.b. 
Pimenta q.b. 
5 Cravinhos da índia 
Azeite q.b. 
Preparação: 
Tempere a pescada 
com sal e alho. 
Num tacho, coloque 
água com sal, a cebola 
cortada aos gomos, os 
cravinhos e um pouco 
de azeite. Deixe cozer. 
Depois de cozida, 
coloque a pescada 
numa travessa. 
Prepare o molho 
batendo 2 iogurtes 
naturais com 2 colheres 
de sopa de azeite e a 
salsa picada. Tempere 
com sal e pimenta. 
Deite este preparado 
sobre a pescada. 
Acompanhe com batata 
e cenoura cozida. 


