
ENTRADAS 

Camarão Frito 

 

 

Ingredientes:  

 

1kg de camarão médio com casca  

2 dentes de alho picados  

Suco de 1 limão  

1/3 de xícara de óleo  

Sal a gosto 

  

 

Preparação: 

 

Tempere o camarão com o alho, o suco de limão e sal.  

Coloque na água fervente por 2 minutos e escorra.  

Esquente o óleo e frite o camarão até que fique dourado 

 

 

Paté de atum 

 

Ingredientes:  

 

2 lata atum em conserva 

maionese 

cebola(s) 

q.b. salsa picada 

Azeitonas  

Torradas aos quadradinhos 

 

 

Preparação: 

 

Pique finamente a cebola. Coloque o atum num recipiente e desfaça com um garfo. 

Junte a maionese, a cebola e a salsa e misture tudo muito bem.  

Barre as torradinhas com o paté e coloque na mesa 

 



PRATO DE PEIXE  

Bacalhau com camarão e cenoura 

 

Ingredientes:  

 

3 postas de bacalhau  

700g de batatas 

300g de miolo de camarão 

2 cenouras 

3 dentes de alho 

60g de manteiga 

100g de queijo ralado 

1 folha de louro 

1,2dl de leite 

noz moscadaq.b 

sal.q.b  

  

 

Preparação: 

 

Coza as postas de bacalhau em água, com a folha de louro e os dentes de alho 

previamente lavados com casca. 

Depois retire-as, escorra-as, deixe arrefecer ligeiramente, retire-lhes as peles e as 

espinhas e lasque-as. 

Lave as batatas, corte-as ao meio e leve-as a cozer em água temperada com sal. 

Coza separadamente o miolo de camarão em água temperada com sal. 

Depois retire da água, escorra e reserve. 

Entretanto, descasque as cenouras, lave-as, rale-as e reserve. 

Quando as batatas estiverem cozidas, descasque-as passe-as pelo passe-vite, adicione-

lhes a manteiga, mexa até ficar homogéneo, regue com leite morno, tempere com noz 

moscada, sal e pimenta e mexa bem. Ligue o forno a 18ºc. 

Numa tigela grande misture o puré de batata com o bacalhau, miolo de camarão e a 

cenoura ralada, envolva bem e coloque num pirex, polvilhe com queijo ralado e leve ao 

forno até que fique coradinho. 

 

 

 

 



PRATO DE CARNE 

Crumble de abóbora e peru 

 

 

Ingredientes: 

 

1 cebola 

2 dentes de alho 

2 rodelas de chouriço 

Azeite 

350g de abóbora 

150g de batata 

1 colher sopa de farinha 

Tomilho 

Sal e pimenta 

50g de queijo da ilha 

130ml de leite (desta vez usei 70g de bechamel + 80ml de leite) 

1 bife de peru grosso * – opcional 

Arroz  

 

Para o crumble: 

40 g aveia 

40g pão ralado 

40g manteiga 

40g queijo da ilha ralado 

 

 

Preparação: 

 

Comece por ralar o pão seco (pode juntar ervas e alho) na picadora. Reserve. 

Rale de seguida o queijo da ilha e reserve. 

Pique a cebola e o alho, junte ao azeite e refogue levemente até a cebola quebrar. 

Enquanto isso, descasque as batatas e a abóbora e corte em pedaços pequenos e 

uniformes para garantir que cozinhem por igual (quanto maiores ficarem, mais tempo 

terão que ficar no forno). 

Corte a carne em pedaços grandes e junte-a ao refogado, cozinhando-a uns minutos. 

Retire a carne do tacho e desfie-a. 

Junte a abóbora, batata, a carne desfiada, tomilho, farinha e tempere com sal e pimenta 



e cozinhe em lume brando por 10 minutos, mexendo de vez em quando. 

Disponha num tabuleiro de forno e regue com o leite (neste caso mistura de leite e 

bechamel). 

Para fazer o crumble, coloque os restantes ingredientes na picadora e pulse até obter 

uma farofa pedaçuda. 

Cubra o tabuleiro com esta mistura e leve ao forno pré-aquecido durante 

aproximadamente 30 a 40 minutos. 

Acompanhámos com arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBREMESA 

Bolos de Natal - Charlotte de Natal 

 

 

Ingredientes 

• 10 folhas de gelatina  

• 5 dl de leite 

• 170 g de açúcar 

• 2 colher (de sobremesa) de farinha maisena  

• 2 colher (de sobremesa) de manteiga 

• 4 ovos 

• 4 gemas 

• 6 dl de natas 

• 120 g de amêndoa torrada  

• 400 g de bolacha folhada 

• 4 colheres (de sopa) de cacau  

• casca de limão 

• fios de ovos 

• bonecos de maçapão  

 

 

Preparação: 

Coloque as folhas de gelatina de molho, em água fria. Leve ao lume o leite com uma 

casquinha de limão, até ferver. Numa tigela, junte o açúcar, a farinha maisena, a 

manteiga, os ovos e as gemas. Retire a casca de limão do leite e verta-o, a ferver, por 

cima da massa, mexendo sempre. Leve a lume brando até engrossar, sem parar de 

mexer, e não deixe ferver. Retire do lume, mexa mais um pouco e junte-lhe as folhas de 

gelatina escorridas. Misture bem e deixe arrefecer, mexendo ocasionalmente. Depois de 

frio, adicione-lhes as natas batidas e, por fim, envolva a amêndoa torrada e moída. Forre 

uma forma redonda com película aderente e encha-a com o preparado. Leve ao 

frigorífico até solidificar (cerca de 6 horas). Quando desenformar, cole as bolachas a 

toda a volta da charlotte. Polvilhe a superfície com o cacau e decore com fios de ovos e 

bonecos de maçapão. 

 


