
Free download 
Você na Cozinha: mais de 100 receitas para 

agradar a todos (Portuguese Edition)
 Pdf

 Heather Hope

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/peoAx/Voce-na-Cozinha-mais-de-100-receitas-para-agradar-a-todos-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/peoAx/Voce-na-Cozinha-mais-de-100-receitas-para-agradar-a-todos-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/peoAx/Voce-na-Cozinha-mais-de-100-receitas-para-agradar-a-todos-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/peoAx/Voce-na-Cozinha-mais-de-100-receitas-para-agradar-a-todos-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/peoAx/Voce-na-Cozinha-mais-de-100-receitas-para-agradar-a-todos-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/peoAx/Voce-na-Cozinha-mais-de-100-receitas-para-agradar-a-todos-Portuguese-Edition


O ebook você na cozinha foi desenvolvido para aqueles dias que você está sem criatividade de
cozinhar, trazendo receitas tradicionais, receitas fitness, pães, bolos, e muito mais. Tenho
certeza que vai adorar



Ebook Você na CozinhaTodos os dias, estamos degustando de várias comidas, sejam elas
doces, salgadas, mais amargas...Pensando nisso, esse ebook foi desenvolvido, com diversas
receitas diferentes, para agradar a todos.Tem receita de bolo para um cafezinho da tarde, até
mesmo pra você que está de dieta, saladas , sucos, pães, idéias para almoço, jantar.Esse
ebook também é perfeito para você que tem bebê em casa, pois estes que estão começando a
introdução alimentar, pedem receitas deliciosas, mas especiais.Pudim de maracujáPara o
pudim:1 xícara de 240 ml da poupa do maracujá, pode ser in natura, saquinho da poupa ou o
que você preferir;4 colheres de sopa cheias de amido de milho2 xícaras de chá de açúcar bem
cheias2 xícaras e meia de água (xícara de 240 ml)1 colher de sopa cheia de margarina ou
manteigaPara a calda, vamos precisar de:1 xícara de chá de água (240 ml)1 xícara de chá de
açúcar (240 ml)Essas medidas listadas acima rendem aproximadamente 6 porçõesAprenda
como fazer essa delícia:Comece batendo a poupa do maracujá, coe se precisar.Dissolva o
amido de milho em um pouco de água e leve ao fogo médio o suco de maracujá, o amido
dissolvido, o açúcar e a água, mexendo sempre para não empelotar.Retirar do fogo e
acrescentar a margarina ou manteiga com a panela ainda quente, sempre mexendo. Transfira
essa mistura para um refratário de sua preferência e leve a geladeira por aproximadamente 2
horas, ou até que esteja durinho.Para a calda, misture o açúcar e a água no fogo médio, até
chegar ao ponto de fio. Acrescente no pudim, quando desenforma-lo. ( a calda deve estar em
temperatura ambiente quando acrescentada no pudim) Decore com folhas de hortelã ou cravos
da índiaPãozinho de leiteVocê vai precisar de:2 xícaras de leite em pó de sua preferência (250
ml cada xícara)2 ovos grandes1 colher de sopa de fermento ( 1 tampinha)Sim, são apenas
esses ingredientesComo fazer o pãozinho:Antes de começar, pré-aquecer o forno a 180
grausMisturar tudo em uma vasilha, primeiro com a espátula ou colher, e depois, quando estiver
mais consistente a mistura, sovar com as mãos, depois fazer bolinhas e levar ao forno 180
graus por 15 minutos. A massa fica grudentinha mesmo, mas desgruda fácil da assadeira, pode
untar a forma se preferir, ou usar uma forma de silicone.Panqueca de BananaLista de
ingredientes da panqueca de Banana1 banana de sua preferência madura ( dica: quanto mais
madura, mais docinha vai ficar sua panqueca)1 ovo2 colheres de sopa de aveia em flocos
finos( se a banana for pequena, colocar somente uma colher)Canela em pó a gosto
(opcional)Confira como fazer essa Panqueca deliciosaQuebre o ovo em uma vasilha e bata um
pouco com o garfo.Amasse a banana e coloque o ovo batido, em seguida, acrescente a aveia e
a canela a gosto se você gostar.Aqueça uma frigideira antiaderente, unte com manteiga se
necessário.Despeje a massa da panqueca e espere dourar, depois vire e espere dourar do
outro lado.Dica: pode ser servido com recheio, banana, morangos, pasta de amendoim, geleia,
da sua preferência.Omelete simplesOvos são o quebra galho de todo mundo, você se
surpreenderia se soubesse quantas receitas deliciosas e simples existem com esse ingrediente
essencial na mesa. Hoje você vai conhecer uma delas, uma opção de omelete muito
gostosa.Confira agora mesmo os ingredientes desta receita:Essa medida é para apenas uma
omelete, se você quiser mais de uma, dobre – a)1 ovoTemperos de sua preferênciaUma fatia de



queijo da sua preferênciaBanana e morangos para rechearVeja como é fácil e rápido de
prepararBata o ovo com um garfo e acrescente os temperos, pode ser sal, orégano, páprica, vai
da sua preferência e gosto.Se preferir, unte a frigideira com manteiga e, em fogo médio,
acrescente o queijo no centro, deixando dourar um pouco, após isso, acrescentar o ovo batido.
Tampe a panela. Dica: o ovo tem que preencher toda a frigideiraQuando estiver dourada a parte
de baixo, e soltando do fundo, já está pronto para virar. Coloque o recheio da sua preferência e
bom apetite.Muffin de ovo e legumesQuem nunca se deparou com legumes sobrando na
geladeira, sem saber o que fazer com eles?Na receita de hoje, você vai aprender a aproveitar
esses legume de uma maneira super prática, rápida e gostosa, em formato de muffin, isso
mesmo, essa receita fica um sabor muito diferente, vale a pena reproduzir.Confira abaixo como
transformar legumes em muffin’s deliciosos.Ingredientes do Muffin de legumesLegumes de sua
preferência picadinhos em cubos pequenosOvos, a depender da quantidade de
legumes( exemplo, 1 ovo grande equivale a mais ou menos 80 gramas de legumes
picados)Temperos da sua preferência ( sal, orégano, tomilho, etc)Modo de preparar esse
delicioso MuffinPré-aqueça o forno a 180 graus.Bata os ovos com um garfo, acrescente os
legumes e os temperos e bata mais um pouco.Se preferir, unte forminhas com manteiga, mas
essa receita desgruda fácil.Despeje a mistura nas forminhas, uma dica é colocar um pouco de
queijo em cima, mas é totalmente opcional.Asse em temperatura de 180 graus até que estejam
douradinhos, aproximadamente 5 a 10 minutos. Desenforme e sirva.Bolo de banana sem
açúcarUm bolo é uma ótima opção de café da tarde, ou para acompanhar um chá, suco, ou o
que preferir, concorda?Ainda mais se for de banana, e ainda mais, fit.Vamos te apresentar uma
receita que não leva açúcar, mas, se feita com a banana bem madura, fica tão gostoso quanto,
e ainda melhor, com um gostinho de banana sensacional.Para essa receita muito saborosa,
vamos precisar de :5 a 8 bananas bem maduras, a quantidade depende do tamanho, e, quanto
mais maduras estiverem, mais docinho e saboroso vai ficar2 ovos grandes2 xícaras de 240 ml
de aveia em flocos finos ( ou a farinha de aveia)Canela em pó a gosto1 colher de fermento
( medida de 1 tampinha do mesmo)Vamos aprender o passo a passo simples e rápido de como
fazer esse bolo?Primeiro, pré aqueça o forno em 180 graus.Em um prato, amasse as bananas
até virar uma papinhaBata os ovos com um garfo e acrescente as bananas. Pode acrescentar
maçã picada se preferir também.Depois de misturar bem, acrescente a aveia e misture mais um
pouco, em seguida coloque a canela em pó ( se você não gostar, não precisa) e o fermento e
misture bem ( para misturar, utilize um garfo ou um batedor de claras)Despeje em uma forma
untada com manteiga ( essa massa desenformará fácil), decore com bananas cortadas em
rodelas por cima se preferir, e asse por, aproximadamente, 30 a 40 minutos, até que esteja
dourado e desgrudando da forma .Cookie de bananaCookie é a sensação das crianças, até
adultos entraram na onda também, e hoje vamos apresentar uma receita de cookie muito
diferente e saborosa, feita. Casa, com um gostinho super especial, seu toque final.Feito de uma
forma simples, mas, não perdendo para o sabor dos industrializados, vamos conhecer a lista de
ingredientes desse cookie delicioso, que vai fazer muito sucesso com a criançadaPara fazer



esse cookie, você vai precisar de4 bananas de tamanho médio maduras, quanto mais madiras,
mais docinho fica o cookie2 xícaras de farelo de aveia ( 240 ml)Meia xícara de açúcar
mascavo2 colheres (sopa) de mel1 colher (sopa) de chocolate em pó, 50 ou 100 por cento
cacauUva passa a gostoCanela em pó a gosto (opcional)Confira o modo de preparo super
rápido desse delicioso cookieAmasse as bananas com um garfo.Depois, adicione todos os
outros ingredientes e misture bem.Faça bolinhas com a massa, depois achate e coloque os
cookies em uma assadeira untada com manteiga .Assar por, cerca de 25 minutos.Asse em
forno preaquecido, 180°C. Ficam douradinhos e deliciososMolho brancoO molho branco é
muito utilizado nas receitas hoje em dia, pode ser utilizado de diversas formas: como base para
outros molhos, para sopas, cremes, lasanhas, e pode até mesmo transformar um simples
macarrão.Criado na França, é uma receita muito prática, saborosa e pode conquistar muitos
quando se é bem feita, por isso, abaixo, vamos apresentar uma receita de molho branco
sensacional, que irá impressionar a todos com seu prato, com muita praticidade e
sofisticaçãoConfira a lista de ingredientes para o molho2 colheres de café de azeite 1 cebola
pequena picada, ou moída no processador1 copo grande de leite desnatado (250 ml)2 colheres
de café de queijo ralado light1 colher de sopa cheia de amido de milhoÁgua para dissolver o
amido de milho, aproximadamente 10 a 20 mlVeja a praticidade que é preparar esse molhoLeve
ao fogo médio o azeite e a cebola, refogando um pouco.Junte o leite e o queijo ralado.Antes de
levantar fervura, adicione o amido de milho já dissolvido na água.Misture bem até
engrossar.Cupcake de cacauMuito famoso nos Estados Unidos, o cupcake tomou forma aqui
no Brasil também, e, como de costume, aperfeiçoamentos dessa gostosura foram feitos, para
você que gosta de inovar, venha conferir essa receita de cupcake feita com cacau.Com poucos
ingredientes, e um modo de preparo fácil, fica ótimo se aventurar a fazer vários cookies, para a
família inteira experimentar essa delícia.Vamos a lista de ingredientes?Você vai precisar de:2
bananas médias esmagadas, quanto mais madura, mais docinho vai ficar1 ovo3 colheres de
sopa de farinha de aveia3 colheres de chá de cacau 100%1 colher de chá de pasta de
amendoim1 colher de chá de fermento químicoModo de preparo super fácil do CupcakeMexe
tudo até ficar homogêneo, untar a forma de cupcake, pré aquecer o forno por 15 minutos á
180°C e colocar no forno por 5 minutos á 180°CPara finalizar pode colocar pasta de amendoim
por cima.Caldo de legumes ( Para usar como tempero)A receita de hoje é vai ser muito simples,
mas vai mudar completamente o sabor de sua comida, dando um toque especial, que todos
vão perguntar qual tempero que você está usando.Vamos aprender a fazer um caldo de
legumes caseiro, para substituir os industrializados, e dar um sabor sem igual as suas receitas,
e ainda aproveitando aqueles legumes e verduras que estão na geladeira, que você não sabe o
que fazer com elesEssa receita é muito simples, você vai precisar apenas de:Legumes de sua
preferência, pode ser aqueles que estão sobrando na geladeira, vale talo de brócolis, couve,
alho poró, alho tradicional, cebola, cenoura, vagem, o que você tiver disponível.1 litro de
águaAzeite extra virgemSe você tiver em casa, fazer um ramo de alecrim com alho poró e
ManjericãoPara o preparo, que também é muito simples, voce vai:Aquecer 1 fio de azeite, e



deixar a cebola dar uma leve queimada, para o caldo ficar com uma coloração mais escura,
refogar com o ramo de alecrim, alho poró e Manjericão, se você tiver feito, mas retirar após
colocar a água, ele foi feito apenas para saborizar pouco mais.Refogar um pouco os outros
legumes e acrescentar a água.Tampar e deixar cozinhar, em fogo baixo, por, no mínimo, 4
horas.Quando cozinhar e esfriar, passe o caldo para forminhas de gelo e congele. Usar em
receitas, substituindo os caldos industrializadosQuibe de Grão de bicoO grão de bico é um
alimento muito versátil, podendo ser ingrediente principal de muitas receitas. Com seu sabor
deslumbrante que lembra o gosto de nozes, ele combina bem com várias receitas, e, por isso,
hoje vamos apresentar uma receita diferenciada, mas com um sabor surpreendente, um quibe
feito com o grão de bico.Essa quantidade de ingredientes rende exatamente 5 porções de
tamanho médio.Vamos aprender a fazer esse quibe delicioso?INGREDIENTES DO QUIBE DE
GRÃO DE BICOTodas as medidas das xícaras são de 240 ml- 1 xícara de chá de grão de bico-
1 xícara de chá de trigo para quibe- um quarto de xícara de chá de azeite- 3 colheres de sopa
de tahine- 3 dentes de alho picados- 1 cebola grande picada- 1 xícara de chá de farinha de
trigoBranca ou integral- 1 xícara de chá de salsinha picada- Sal a gostoMODO DE
PREPAROEm uma vasilha coloque o trigo e deixe de molho até ficar hidratado. RetirarO
excesso de água e reserve. Bater no liquidificador o grão de bico, o azeite, oTahine, o alho, a
cebola e o sal até obter uma mistura homogênea. Em uma outra vasilha,coloque o creme de
grão de bico, o trigo, adicione a farinha que você escolheu e a salsinha picada. Unte uma
assadeira com azeite, coloque a mistura e asse em forno médio, de 180 a 200 graus,
jápreaquecido. Asse por cerca de 1 hora ou até dourar.Salada verde com molho de maracujáA
salada já se tornou um acompanhamento indispensável na mesa, então, pensando nisso,
vamos apresentar uma receita de salada diferente, com um molho que vai te surpreender.O
ingrediente principal usado no molho dessa receita é o maracujá, que conquista a todos com
seu sabor mais cítrico, e, reflete um molho diferenciado, que vale a pena ser apreciado.Vamos
aos ingredientes dessa delícia de saladaUm maço de alface americanaum maço pequeno de
rúculaum maço de brócolis cozido2 cenouras médias raladas10 tomates cereja, ou 5 tomates
normais cortadasINGREDIENTES DO MOLHO DE MARACUJÁ200 ml de azeite de oliva1
colher de sopa de mostarda amarelaPimenta e sal a gostoSuco de meio limão siciliano2
poupas de maracujá com sementes ( se preferir sem as sementes, passe no processador ou
liquidificador e coe)- 2 colheres de sobremesa de melEssas medidas listadas acima rendem 8
porçõesComo fazer o molho de maracujá:Em um recipiente acrescentar o azeite, mostarda,
limão, sal e pimenta.Misturar bem e adicione a polpa do maracujá e o mel. Reserve.Como fazer
a salada:Em uma saladeira ou vasilha, misture todos os ingredientes e regue como o
molho.Creme de couve flor com alho-poróNa hora do almoço, opções diversificadas são
sempre bem vindas. Pratos diferentes supreendem quem amamos, abrem o apetite e deixam o
momento da refeição mais atrativo e acolhedor.A receita que vamos trazer agora vai fazer com
que o seu almoço tenha um saboroso toque de verde.É um creme se couve flor com alho-poró,
que serve de perfeito acompanhamento para o tradicional arroz, feijão e carne sempre



presentes no prato dos brasileiros.
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