TODO MUNDO PODE COZINHAR

Cozinha básica

RECEITAS SAUDÁVEIS, PRÁTICAS E
ECONÔMICAS.

BY @LETMCOSTA

Este e-book nasceu da ideia
de comprovar que todo
mundo pode cozinhar.
São 15 receitas, 5 principais
ingredientes e 3 novas
formas de fazê-los.
Vamos transformar o ovo, o
tomate, o brócolis, a couveflor e a cenoura.
São receitas com
ingredientes naturais,
saudáveis, práticas e
econômicas.
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Princípios

1) Dê sempre preferência aos
alimentos in natura ou
minimante processados.
Alimentos in natura são obtidos
diretamente de plantas ou de
animais e são adquiridos para o
consumo sem que tenham
sofrido nenhuma alteração
após deixarem a natureza.
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Princípios

2) Adquira o hábito de ler
rótulos e saiba que a lista é em
ordem decrescente. Portanto, o
primeiro ingrediente é o que
mais tem no pacote.
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Princípios

3) Mantenha a calma e não pire
com os itens acima. Alguns
alimentos passaram por
processo industrial, facilitaram
nossas vidas e podemos
consumi-los sem afobação e
bom senso. Ex: sardinha
enlatada.
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Princípios
4) Não tenha medo! Cozinha é
um lugar de testes! Então,
perguntas como: Posso usar tal
tempero? A resposta é: TESTE!
Use e abuse dos temperos
naturais (Especiarias – caldos
prontos entram em
ultraprocessados). Faça pratos
com diferentes texturas,
experimente aquele legume no
forno ou congele aquela fruta.
Brinque com as temperaturas.
Invente, divirta-se, revolucione,
cozinhe!

Ovo com tomate
ralado

Corte o tomate em quatro
partes. Retira a parte de dentro.
Use a casca dele como proteção
para as mãos e, com auxílio do
ralador, rale .

Omelete aberto com
recheio de pizza

Bata os ovos como para uma omelete.
Adicione molho de tomate, queijo e o
recheio de sua preferência. Abafe para
derreter e está pronto! (:

Omelete de Forno

Bata três ovos. Adicione: cebolinha a
gosto, meia cenoura ralada, 20 g de queijo
minas, um tomate cortado em cubos e
meia cebola picada. Acerte o sal. O tempo
de estar assado varia de forno para forno.
Em média 15 minutos à 180°, mas espete
o omelete e se ele não ficar molinho do
ovo, está pronto.

Tomate recheado com
frango desfiado

Frango desfiado: corte as cebolas em
rodelas, coloque no fundo da panela de
pressão. Regue de azeite, acerte o sal e
deixe a cebola dourar.
Corte o frango em cubos grossos. Assim
que a cebola estiver dourada, adicione o
frango.
Tampe a panela, quando a panela pegar
pressão, deixe por 20 minutos e desligue o
fogo. Com o frango ainda na panela de
pressão, chacoalhe a panela de maneira
que ele desfie “sozinho”.
Tomate recheado: Corte a “tampa” do
tomate. Com o auxílio de uma colher retire o
recheio, e preencha de frango. Adicione o
queijo e orégano. Leve ao forno pré
aquecido (180°) em torno de 15 minutos.

Tomate no forno com molho
pesto

Corte os tomates em fatias finas, leve ao
forno (180°) em média 10 minutos, a
depender do forno.
Molho pesto: Folhas de manjericão, ¼ de
xícara de queijo parmesão, 1 dente de alho,
¼ de xícara de azeite. Bata tudo com mixer
ou no liquidificador.
Após retirar os tomates do forno, sirva com
molho pesto.

Salada de tomate
com cebola roxa

Corte o tomate cereja ao meio ou
pique o tomate normal. Reserve.
Pique a cebola roxa. Misture os
dois. Adicione o sal, dois fios de
azeite e pimenta do reino a gosto.

Caldo de couve-flor

Pique uma cebola e um alho. Reserve.
Reserve 20g de manteiga.
Lave o couve-flor, corte em 4 pedaços
e depois em pedaços menores.
Refogue a cebola e o alho na
manteiga. Quando estiver douradinho,
acrescente o couve-flor. Mexa por um
período de 2 minutos. Acrescente água
na panela até a metade. Quando a
couve-flor estiver bem molinho, bata
com o mixer ou no liquidificador. Acerte
o sal e sirva com cebolinha.
Quanto menos água, mais cremoso.
Você pode usar creme de leite fresco
para engrossar.

Couve-flor ao forno
com páprica doce

Lave o couve-flor. Corte em
quatro pedaços.
Cubra com páprica doce e azeite.
Leve ao forno pré-aquecido
(180°). Quando estiver douradinho
(como na foto), está pronto.

Torta de Couve-Flor
com farinha de grão
de bico
Uma couve-flor cozida. Reserve.
Alho e cebola a gosto picados.
Uma xícara de farinha de grão de bico.
10 g de manteiga.
Três ovos.
Uma colher de sobremesa de fermento.
Bata tudo no liquidificador. Coloque na
forma ( formas de silicone não precisam
untar.) Enfeite com rodelas de tomate em
cima. Leve ao forno pré-aquecido (180º).
Para saber se está pronto, fure com o
garfo e veja se a massa está sequinha.
Use a criatividade e adicione se quiser:
azeitona, milho, orégano e outros.

Macarrão integral com
brocólis

Cozinhe o macarrão.
Faça o brócolis queimadinho
(receita a seguir).
Refogue cebola e alho na
manteiga. Misture o macarrão, o
brócolis e uma cenoura ralada.
Acerte o sal e está pronto. :)

Brócolis na manteiga

Lave o brócolis. Corte cada florzinha e
depois pela metade (vai ajudar a ficar
mais queimadinho).
Deixe a frigideira quente, acrescente 15
g de manteiga e coloque os brócolis.
Deixe queimar de um lado e vire.
Vá adicionando os brócolis aos poucos,
para que a panela não fique cheia e eles
possam ficar todos queimadinhos.
É só isso e estão prontos.

Muffin de brócolis com
aveia
1 brócolis cozinho.
2 dentes de alho.
1/2 cebola picada.
10g de manteiga.
2 ovos inteiros.
1 xícara de aveia.
Uma colher de sobremesa de fermento.
Peineire a aveia. Reserve.
Coloque no liquidificador todos os
ingredientes, bata até ficar uma massa
homogênea.
Às vezes será necessário desligar e
mexer o fundo.
Leve ao forno pré-aquecido (180°) até
dourar e está pronto.

Snack de cenoura com
pesto

Descasque uma cenoura.
Corte em tiras (como na
foto).
Sirva com molho pesto! ;)

Muffin de cenoura com
aveia
2 cenouras descascadas e cortadas em
rodelas grandes.
1 xícara e meia de farinha de aveia.
3 ovos inteiros.
Meia xícara de xilitol.
1 colher de sopa de manteiga sem sal.
1 colher de sopa de fermento.
Bata tudo no liquidificador, quando tiver
uma mistura homogênea, coloque na
forma.
No forno pré-aquecido (180°) em torno de
40 minutos. Para saber se está bom,
espete um palito, se estiver limpo, significa
que assou.
Espere em torno de 15 minutos para
desenformar.

Purê de cenoura

Descasque duas cenouras. Cozinhe.
Retire a água, bata com mixer ou no
liquidificador. Acerte o sal e está
pronto :)

