
 

 

 

 

 

7º 
2016 

Encontro com Sabores 

Receitas 

Escola Frei Bartolomeu dos Mártires 

Espetadinhas 

Primaveris 

 
Ingredientes 

 

 

 

 

Preparação 

Muffins de atum  

e cenoura 
 

Ingredientes 

 

Preparação 

 

  
Queijo mozarela (pérolas) 

Folhas de manjericão 

Tomates cherry 

Azeite virgem extra para salpicar 

 Pimenta moída na hora (opcional)  

Vinagre balsâmico 

 

 

 

Use palitos e coloque em cada palito: metade de um tomate cherry, queijo 

fresco, folha de manjericão e outra metade de tomate cherry. Salpique com 

uma mistura de azeite, vinagre balsâmico  e pimenta. 

300 g de cenoura/2 latas de atum ao natural/80 g de queijo emmental ralado 

3 ovos/220 g de farinha/1 colher (chá) de fermento em pó 

1 dl de azeite Chaparro/1 dl de leite 

Sal/1 ramo de salsa/Óleo (para untar)/1 colher (sopa) de farinha  

 

Descasque as cenouras, corte-as em cubos e leve-as a cozer em água a ferver  

durante cerca de cinco minutos. Depois escorra-as e deixe arrefecer. 

Escorra também o atum e desfaça-o ligeiramente. De seguida, barre as formas de  

empadas com óleo e ligue o forno a 180ºC. Tempere os ovos com uma pitada de sal e bata-

os até duplicarem de volume. Acrescente o azeite em fio batendo sempre, junte o leite, a  

farinha e o fermento e bata bem. Polvilhe a cenoura previamente cozida com uma colher 

de sopa de farinha e junte-a à massa que preparou anteriormente, adicione o atum,  

o queijo emmental e a salsa picada e misture tudo delicadamente. Divida a mistura pelas 

formas e leve ao forno durante 20 minutos. Verifique a cozedura com um palito. Quando 

os muffins estiverem cozidos retire-os do forno, deixe arrefecer um pouco,  

desenforme e sirva-os mornos ou frios.  

Enroladinhos 

de peru  

em cama  

de tomate 
 

Ingredientes 
 

Preparação 

8 bifinhos de peru finos 

Sal e pimenta q.b. 

Sumo de limão a gosto/alho 

1 ovo/8 cenouras 

2 chávenas de pão ralado de ervas 

4/5 tomates de rama 

Queijo mozarella ralado  

 

Tempere a carne com sal, pimenta, sumo de limão e alho picado. Reserve.  

Corte os tomates em rodelas e cubra o fundo de um tabuleiro de forno, tempere com um 

fio de azeite e orégãos.  Rale as cenouras. Bata o ovo. Enrole os bifinhos, recheando-os 

com a cenoura ralada e passe-os pelo ovo  

e depois pelo pão ralado . 

Disponha os bifes no tabuleiro, em cima do tomate, e cubra com o queijo  

mozarella ralado. 

Leve ao forno por 1/2 hora. 

Aveia  

Adormecida 
 

Ingredientes 

 

 

 

 

Preparação 

 

 

Aveia/Sumo de laranja 

Fruta variada e a gosto cortada em pequenos pedaços 

Iogurte natural açucarado com stevia 

Chocolate  preto 

 

 

Primeira camada —3 colheres de sopa de flocos de aveia finos 

2 colheres de sopa de sumo de laranja  

Segunda camada — Fruta a gosto (frutos vermelhos, banana em rodelas,  

kiwi, manga em pedaços…) 

Terceira camada — Iogurte  

Decorar com raspas de chocolate preto. 



 

 

 

 

 

Nuvens de fruta 

 

Ingredientes 

 

 

 

Preparação 

Limonada  
 

Ingredientes 

Preparação 

 

 

Chá frio 

 

Ingredientes 

Preparação 

 

  
1/2 chávena de coco ralado 

1/2 chávena de sumo de laranja fresco 

Fruta (morangos, melancia, banana, Kiwi, etc) 

 

 

 

Espalhe o coco ralado  num prato, reserve. 

Deite o sumo de laranja numa tijela rasa. 

Corte a fruta em pedaços. Passe os pedaços de fruta pelo sumo. 

Em seguida passe-os pelo coco ralado de maneira a cobrir  tudo. Coloque 

num prato enquanto repete o processo para a restante fruta.  

 

 

3 limões, bem lavados, cortados em quartos 

100 g stevia/2 l de água 

Coloque no copo do liquidificador os ingredientes e prima o botão  

da velocidade máxima durante 1 segundo. Coe a limonada para um jarro com cubos de  

gelo. Sirva de seguida. 

 

 

1,5 l de água/100 gr. de stevia/2 pêssegos cortados em quartos 

15 gr. de folhas de hortelã mais q.b para servir/2 saquetas de chá preto 

500 gr. de cubos de gelo mais q.b para servir 

Coloque 1l de água numa panela, a stevia e os pêssegos  

e aqueça 10min. Adicione a hortelã e o chá e deixe repousar 5min. Adicione o restante 

1/2 l de água e o gelo, retire para jarros e leve ao frigorífico. 

Sirva fresco com cubos de gelo e folhas de hortelã.    

Creme verde 

 

Ingredientes 

 

 

 

Preparação 

 

 

 

 

 

 

1 alho francês/3 cenouras 

1 curgete 

1/2 molho de espinafres 

2 batatas/Sal e azeite  

 

 

Lave todos os legumes e corte-os em pequenos pedaços. 

Quando cozidos , triture até obter um creme  homogéneo. 

Na hora de servir  acrescente um fio de azeite. 

 

 

Cremoso  

de  atum 

 
Ingredientes 

 

 

Preparação 

 

 

240 g de atum ao natural 

1 Iogurte natural 

½ cebola 

1 cabeça de alho finamente picado 

1 colher de chá de azeite 

 

 

Coloque o atum numa taça e triture com o garfo, adicione o iogurte natural, a 

cebola finamente picada e o alho e envolva muito bem triturando com o garfo 

se necessário. Junte 1 colher de chá de azeite e pimenta moída na hora se for 

do seu agrado. Sirva com pedacinhos de pão de sementes ou tostas de quinoa/

trigo sarraceno.  

Húmus 

 

Ingredientes 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

 

 

 

 

410 g de grão de bico cozido  

1 colher de chá de paprika 

2 colheres de sopa de queijo creme (tipo Philadelphia) 

2 colheres de sopa de azeite  

1 dente de alho 

1 colher de chá de sumo de limão 

Sal q.b. 

 

 

Triture todos os ingredientes até obter uma massa homogénea  

Adicione azeite. Acompanhe com pão, tostas, etc.. 


