
COMPLEMENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO 2019/2

BRÓCOLIS GRATINADO

Ingredientes:brócolis,  leite,  cebola,  louro,  cravo,  pães  amanhecidos,  aveia
(farinha de aveia), óleo.

Modo de preparo: Bater a aveia no liquidificador para obter farinha. Cortar os
brócolis em pequenos floretes. Branquear os brócolis em agua fervente e após
em água gelada. Reservar. Fazer um molho bechamel. Colocar em uma panela
o leite com uma cebola piquet (cebola, louro e cravo), após ferver, desligue o
fogo. Em outra panela, colocar a manteiga com a farinha, após derreter e tostar
a  farinha,  adicionar  aos  poucos  o  leite  com  o  auxílio  de  fuet.  Após  ter
adicionado todo o leite, ajustar os temperos com sal, pimenta e noz moscada.
Adicionar duas conchas de molho em uma forma, colocar os ramalhetes de
brócolis e cobrir novamente com o molho. Processar o pão ou ralar. Adicionar
sobre o molho o pão ralado. Gratinar até que fique dourado.

PEIXE ASSADO

Ingredientes: peixe, sal, orégano, óleo, farinha de mandioca, pão amanhecido,
alho, tempero verde

Modo de preparo:  Ralar o pão. Fazer a mistura de uma farofa com o pão,
metade  da  farinha  de  mandioca,  os  temperos  picados  finamente  e  sal.
Descongelar muito bem o peixe, antes de utilizar. Preaqueça o forno a 210°C.
Untar uma forma. Dispor os filés na forma, de forma que não fique um sobre o
outro. Colocar a farofa sobre os filés. Assar por 15 min.

OVOS MEXIDOS COM ESPINAFRE

Ingredientes: ovos, espinafre, sal, alho leite.

Modo de preparo: Destacar as folhas de espinafre, lavar e secar. Fritar o alho
até  que  fique  levemente  dourado.  Acrescentar  as  folhas  de  espinafre  na
panela. Refogue e abafe com a tampa. Separadamente misture os ovos com o
leite, sal. Misturar os ovos com o espinafre, até que tudo esteja cozido e ao
mesmo tempo cremoso e brilhante. Servir brevemente.



FAROFA DE BANANA

Ingredientes: farinha de mandioca, pão amanhecido, óleo, banana picada com
casca, cebola, alho, sálvia, ovos, sal.

Modo  de  preparo:  Refogar a  cebola,  o  alho  picado  e  a  sálvia  finamente
picado.  Após  alguns  segundos  adicionar  as  bananas  picadas  e  os  ovos
levemente batidos. Mexa constantemente a mistura de bananas e ovos, até
estiverem cozidos. Adicionar a farinha de mandioca. Mexer constantemente até
que a farinha adquira uma coloração dourada, sabor de farinha cozida e textura
crocante. Temperar com sal e pimenta.

PATÊ SURPRESA

Ingredientes: cenoura, tempero verde, cebola e requeijão.

Modo de Preparo:  Rale a cenoura. Refogue a cebola com um fio de óleo,
quando  dourar acrescente a cenoura e o mínimo de água. Quando a cenoura
estiver cozida, leve ao liquidificador com o tempero verde e o requeijão.




