
 

 

Bolonhesa de couscous 
 

Ingredientes  

• 1 pacote de polpa de tomate  

• 200g de peito de frango triturado 

• 1 embalagem de couscous 

• 100g de feijão verde 

• 1 cenoura 

• Alho, tomate, louro, sal e manjericão q.b. para temperar 

 Numa panela ao lume, colocar um fio de azeite com a carne triturada, que se frita um pouco 

para separar. Depois adicionar os temperos: alho, tomate, louro, sal e manjericão. Deixar 

refogar atá cozer a carne. Cozer a cenoura e o feijão verde. Fazer o couscous. 

 
Pescada com puré de brócolos e puré de cenoura e batata doce 
 

Pescada cozida 

Ingredientes 

• 1 posta de pescada  

• 1 pitada de sal 

Colocar a pescada a cozer num tacho com água a ferver e uma pitada de sal e deixar cozinhar 

durante 5 min. Depois de cozida, desfiar a pescada e amolecer com a ajuda de um garfo. 

Puré de cenoura  
 
Ingredientes 
 

• meia batata doce média, cortada  

• 2 cenouras médias, cortadas em pedaços  

• 20 ml de água  
 
Colocar os ingredientes numa panela média com água e ferver e deixar cozinhar 

aproximadamente 20 minutos, até as cenouras estarem macias e tenras. Secar a batata e as 

cenouras e triturá-las com 20ml de água até obter um puré. Se necessário, acrescentar mais 

um pouco de água para o puré ficar mais macio. 

 

 



 

Puré de brócolos 

Ingredientes 

• Brócolos 

• 2 Dentes de Alho 

• Manjericão ou Salsa 

• Azeite, Sal e Pimenta q.b. 

Numa panela em água a ferver, colocar os brócolos (sem talo) e adicionar um pouco de sal. 
Picar os dentes de alho, e o manjericão ou salsa. Retirar os brócolos da água quando estiverem 
cozidos e escorrê-los de seguida. 
Num recipiente adicionar os brócolos, alho, manjericão (ou salsa) e azeite. Temperar com sal e 
pimenta. 
Colocar a mistura num liquidificador ou utilizar a varinha mágica até ficar com a consistência 
de puré. 

 

Cheesecake  

Ingredientes  

• 4 iogurtes naturais  

• 7 folhas de gelatina  

• 500gr de queijo creme 

• 4 colheres de sopa de açúcar  

• Raspa de 1 limão  

Colocar as folhas da gelatina em água fria. Escorrer e colocar numa chávena com 2 colheres de 

água a derreter no micro-ondas. Numa bacia colocar o iogurte, o açúcar, o queijo, a raspa do 

limão e a gelatina dissolvida. Mexer bem e deitar na forma. Depois de pronto pode ser 

decorado com uma compota de fruta a gosto. 

 

Fofos de morango 

Ingredientes  

• 1 carteira de gelatina de morango 

• 1 dL de água quente  

• 6 claras de ovo 

Dissolver o conteúdo da saqueta da gelatina na água e reservar. Colocar as claras numa tigela, 

levar ao lume em banho-maria e depois bater até ficar em castelo. Retirar do lume e adicionar 

a gelatina envolvendo bem. Colocar na forma. 


