
SOPA 

SOPA DE MELOA E ALHO 
FRANCÊS

Ingredientes 

10 ml de azeite 

300 g de alho francês 

80 g de cebola branca 

2 g alho 

400 g de meloa 

300 ml de água 

30 g de mangericão 

sal 

pimenta 

1 cardamomo (semente) 

(espessante) 

Preparação 

Preparação 

Descasque a meloa e retire as sementes e corte em cubos. 

Adicione a meloa preparada ao alho-francês, a cebola picada, alho, azeite, 

manjericão e cardamomo. Triture tudo adicionando sal e pimenta. 

Sirva frio. 

(Use o espessante de acordo com as necessidades de cada pessoa). 



PRATO PRINCIPAL 

SARDINHAS E BATATAS 
ESMAGADAS

Ingredientes 

500 g de batatas 

400 kg de pimento vermelho 

40 g de alho 

30 ml de azeite 

400 g de filetes de sardinha 

Sal 

Pimenta 

(espessante) 

Preparação 

Preparação 

Coloque as sardinhas no forno (numa bandeja) temperadas com azeite, alho, 

sal e pimenta. Ao mesmo tempo, noutra bandeja, asse as batatas com um 

pouco de azeite e alho. Finalmente, asse também o pimento vermelho no 

forno. 

Quando os diferentes elementos estiveram assados, esmague-os 

separadamente. No caso do pimento, certifique-se de ter removido todas as 

sementes e a pele. Servir em camadas (de cores diferentes). 

(Pode usar um espessante para obter a consistência recomendada para as 

necessidades de cada pessoa.) 

Sugestão: faça uma infusão de azeite com pimenta ou alho e adicione à 

preparação da sardinha esmagada.



SOBREMESA 

AVELUDADO DE MOSCATEL E 
CANELA

Ingredientes 

700 ml leite 

1 ovo 

1 vagem baunilha 

1 pau de canela 

1 limão (casca) 

100 ml de Moscatel 

(espessante) 

Preparação 

Preparação 

Ferva o leite * com a vagem de baunilha, o pau de canela e a casca de limão, 

criando uma infusão. 

Retire os aromáticos e adicione o ovo, mexendo sempre para cozer, mas não 

talhar. Adicione o Moscatel e deixe o álcool evaporar. 

Sirva em pequenas taças. 

(Adicione o espessante até obter a consistência que cada pessoa precisa). 

* Se o espessante não for usado, adicione uma colher (sopa) de farinha de 

milho. 

 

 

*If the thickener will be not used add a spoon (soup) of corn flour.


