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Peixe



Têm-se de véspera os lombos de peixe (pode ser pescada, peixe-galo, tamboril, 

etc.), temperados com sumo de limão, sal e pimenta. 

Numa sertã grande e funda faz-se um refogado em lume brando de azeite, uma 

noz de manteiga, muita cebola cortada às rodelas e uns quantos alhos 

esmagados. Quando a cebola estiver quebrada, colocam-se por cima os lombos 

de peixe e também uns quantos bivalves à escolha. Junta-se umas golpadas de 

vinho branco, um pouco do sumo de limão do tempero do peixe, um bom 

ramo de coentros e rectifica-se os temperos.

Serve-se acompanhado de batata e legumes cozidos. 

Acompanhe com um bom vinho branco fresquinho.

Lombos de peixe 

à Bulhão Pato

Caso sejam frescas, deixam-se mergulhadas em água salgada até largarem toda 

a areia e lodo que contêm.

Feita a operação anterior, num tacho refoga-se em azeite e manteiga uma mão 

cheia de alhos esmagados. Juntam-se os bichos, rega-se com uns goles de vinho 

branco, sal e dispõe-se por cima um ramo de coentros, tapa-se e deixa-se cozer 

até as cascas abrirem. Antes de servir rega-se com uma dose generosa de sumo 

de limão. 

Ameijoas 

à Bulhão Pato
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Temperam-se os bifes de atum com sal e uma mistura de pimentas (preta, 

branca, verde e vermelha), de preferência moídas na altura e ainda umas 

gotinhas de limão. Deixam-se assim a aboborar durante umas horas. Grelham-

-se sobre umas boas brasas, tendo o cuidado de salpicar de vez em quando com 

sumo de limão do tempero para não secarem muito.

Tendo ainda o grelhador com umas boas brasas, procede-se à elaboração do 

acompanhamento. Tendo já cozido umas batatinhas pequenas com cascas, 

cortam-se em quartos e grelham-se pelos lados que não têm casca. Quando 

ficarem tostadas, estão no ponto. 

Para acompanhar o atum e as batatinhas faz-se o seguinte molho: grelham-se 

umas quantas malaguetas gigantes e quando a pele ficar preta abrem-se e 

tiram-se todas as sementes e a pele com a ponta da faca. Picam-se muito 

finamente juntamente com uns quantos alhos e coentros. Juntam-se a uma 

porção de maionese com uma colher de mostarda e mexe-se tudo muito bem 

até ficar homogéneo. 

Servem-se os bifes de atum com as batatinhas grelhadas ao lado e uma boa dose 

deste molho. É excelente para um almoço de Verão com uma boa cerveja 

fresquinha.

Bifes de atum
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Cozem-se umas postas de bacalhau, desfia-se e reserva-se a água. Para um 

alguidar parte-se com as mãos um bom pão alentejano, de preferência já com 

uns dias, em bocadinhos pequeninos e derrama-se por cima a água a ferver de 

cozer o bacalhau. Ter o cuidado de apenas usar a água suficiente para ensopar 

o pão. 

Num tacho grande têm-se alho picado e azeite a refogar, assim que o alho 

estiver quebrado junta-se o pão e o bacalhau desfiado. Mexe-se o pão e o 

bacalhau até ficarem ligados com o azeite e os alhos e de seguida juntam-se os 

coentros picados fininhos. Mexe-se sempre até as migas começarem a fazer 

uma bola no tacho. Quando isto acontecer, estão prontas.

Acompanha-se um tinto e caso se queira umas tiras de linguiça e entrecosto 

frito.

Migas gatas

Cozem-se duas postas de bacalhau altas, reserva-se a água e lasca-se o bacalhau. 

À parte faz-se um piso com alho, azeite, poejo e coentros. Junta-se a água de 

cozer o bacalhau, ainda a ferver, em proporções iguais de água para as de 

couscus.  Tendo os couscus numa tigela verte–se este preparado por cima e 

deixa-se repousar durante 20 minutos.

Emprata-se com uma dose de couscus sobre uma rodela de miolo de pão 

alentejano e o bacalhau desfiado ao lado. Rega-se com um bocadinho do caldo 

de bacalhau, mais uma pitada de coentros picados e um fiozinho de azeite por 

cima de tudo.

Couscus à alentejana
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Num alguidar de barro dispõe-se no fundo pão de trigo fatiado com alguns 

dias, seguido de uma camada de feijão branco cozido, uma camada de 

bacalhau cozido desfiado e uma última camada generosa de alhos e coentros 

picados. Polvilha-se de sal, rega-se tudo com bom azeite e deita-se uma mistura 

das águas, a ferver, de cozer o bacalhau e o feijão. Tapa-se com um prato e 

deixa-se assim estar durante uns minutos antes de servir.

Sopas de bacalhau e feijão

Cozem-se umas postas de bacalhau e reserva-se a água para escalfar os ovos. À 

parte faz-se um piso de coentros, poejos e alhos ligado com um bocadinho de 

azeite. Estado o piso feito, deita-se numa tigela grande de ir à mesa e junta-

se azeite a gosto. Derrama-se a água do bacalhau na tigela e junta-se 

imediatamente as sopas de pão e vão envolvendo para ensopar.

Servem-se as postas inteiras e os ovos escalfados à parte. Pode-se ainda 

acompanhar com uma saladinha de tomate e pepino, temperada com orégãos, 

alhos, sal, azeite e vinagre.

Este é um prato ideal para “desenratar” depois de uma noite de copos.

Açorda de bacalhau

Coze-se um polvo inteiro juntamente com uma cebola inteira e quando esta 

estiver cozida, o polvo está da mesma forma. Corta-se o polvo tendo o cuidado 

em deixar as patas inteiras, e grelham-se sobre um lume forte.

Tendo as batatinhas assadas a primor dispõe-se numa travessa com o polvo 

grelhado no meio. Feito isto espalha-se por cima de tudo uma generosa dose de 

coentros picados e rega-se com azeite com alhos previamente aquecido até 

levantar fervura.

Acompanhe-se com um bom vinho tinto da região Oeste ou do Ribatejo.

Polvo à lagareiro

PEIXE | 16





No fim do Verão, quando as sardinhas são grandes e gordas, há-de se fazer este 

petisco.

Amanham-se as sardinhas tirando as tripas e a maior parte das escamas com 

cuidado para as não moer. Passam-se por farinha, dispõe-se num tabuleiro de ir 

ao forno e salpicam-se de sal.

Sobre as sardinhas deitam-se umas doses generosas de alho picado e louro em 

folhas inteiras. Borrifam-se as sardinhas com vinagre e regam-se com uma boa 

dose de azeite. Assam-se no forno até ficarem bem tostadinhas.

Acompanha-se com arroz de feijão ou, como eu prefiro, com couves com 

feijão. Não esquecer um bom tinto ribatejano que o petisco pede.

Sardinhas assadas 

no forno

Qualquer peixe de mar fica bem feito assim. Convém que seja um peixe grande, 

por exemplo uma dourada ou um robalo com mais de 2kg.

Mistura-se o sal grosso com uma selecção de ervas da provença. Pode ser 

alecrim ou até mesmo funcho seco, caso não se consiga arranjar a mistura de 

ervas da provença. Cobre-se o peixe na sua totalidade com o sal e leva-se ao 

forno, pré-aquecido a 200 graus, durante 20 a 30 minutos. Tira-se do forno, 

raspa-se o sal solto até ficar apenas a carapaça de sal que envolve o peixe. Parte-

se com cuidado e deverá vir a pele toda atrás da carapaça de sal. Serve-se com 

batatinhas e verduras cozidas. Pode-se temperar os legumes com o sal com 

ervas aromáticas que foi ao forno.

Peixe ao sal

PEIXE | 18





Têm-se uns bons mexilhões comprados vivos e deixam-se de molho em água de 

mar.

Depois de assim estarem os bichos durante umas horas, deitam-se para dentro 

de um tacho onde previamente se fez um refogado com uma boa cebola, alho, 

louro, toucinho aos bocadinhos e azeite.

Estando os mexilhões ao lume, refogam-se até começarem a cozer no seu 

próprio molho. Quando estiverem cozidinhos mas rijos ainda, juntam-se as 

natas e rectificam-se os temperos não esquecendo de juntar pimenta preta 

moída na ocasião.

Serve-se com umas fatias de pão torrado para molhar.

Pode-se juntar uma pitada de salsa ou coentros picadinhos.

Acompanha-se com um vinho branco seco e frutado, bem fresco.

Mexilhões com natas

Com um bom peixe de assar, robalo por exemplo, faz-se uma cama de cebola 

num tabuleiro de ir ao formo. Dispõe-se o peixe por cima e ao redor colocam-se 

tomates maduros partidos em ¼ com a polpa voltada para cima. Por cima do 

peixe colocam-se tiras de pimento verde e vermelho intercaladas. Espalha-se 

uma boa dose de alhos picados, umas folhas de louro, salpica-se de sal e rega-se 

tudo com azeite e vinho branco. Vai ao forno assim.

Peixe assado 

à Micas Zarolha
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Tendo os lombos de salmão temperados previamente com sal e pimenta, 

aquece-se numa sertã uma noz de manteiga e estando esta no ponto fritam-se 

os lombos do peixe em lume bem forte, por forma a torrarem pelo exterior 

ficando o interior quase cru. Feita esta operação, retiram-se os lombos e 

reservam-se. No pingo que sobejou deitam-se uns quantos alhos migadinhos, as 

gambas e dá-se uma fritura, quando quase prontas, uma golpada de conhaque. 

Estando isto feito juntam-se as natas e um pouco de caldo de marisco para 

fazer molho. Volta-se a colocar dentro os lombos de salmão e deixa-se estufar 

até cozer. Depois de pronto e de disposto no prato de servir espalha-se por cima 

um bocadinho de cebolinho muito picadinho.

Acompanha esta receita umas batatinhas e verduras cozidas. Para aqueles que 

não apreciam a verdura, substituam por um simples arroz branco e uma rica 

salada de alface.

Escolham um vinho branco seco, adstringente e muito fresquinho que o salmão 

é um peixe com muita gordura.

Lombos de salmão 
com gambas
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Carne



Grelha-se sobre brasas um coelho (preferencialmente bravo), previamente 

esfregado de alho e sal. Depois de grelhado desfia-se a carne para uma tigela e 

tempera-se com alho muito picadinho, muitos coentros, pimenta preta, azeite e 

umas golpadas curtas de vinagre.

Este coelho é muito bom como petisco ou como prato pode ser acompanhado 

de umas migas gatas sem o bacalhau. Como sempre, acompanha-se de um bom 

tinto.

Coelho à São Cristovão

Pega-se em bocados variados de carne de porco: lombo, entrecosto, toucinho, 

entremeada, febras, etc. Temperam-se de véspera com alho, massa de 

pimentão, louro, sal, vinho branco e umas golpadas de vinagre e deixa-se 

assim. 

No dia a seguir fritam-se as carnes e uma linguiça em banha com azeite. Caso 

o pingo começar a escurecer com a fritura das carnes, acrescenta-se mais um 

bocadinho de banha. 

Neste pingo que sobra das carnes, junta-se um pão de cabeça previamente 

partido e demolhado em água a ferver, tendo atenção para se escorrer bem o 

pão antes de o colocar na frigideira. Deixa-se tostar o pão, dando-lhe sempre a 

volta com a colher até fazer uma bola.

Estando a bola feita e toda tostadinha por fora, serve-se imediatamente numa 

travessa, dispondo as carnes fritas à volta. Fica bem acompanhada com uma 

saladinha de tomate e pepino, temperada com orégãos, alhos, sal, azeite e 

vinagre.

Não esquecer o tinto alentejano e uma aguardente bagaceira no fim, que o 

repasto é pesado.

Migas de porco
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Frita-se em banha e manteiga, numa frigideira muito quente, uns bons bifes de 

vaca, previamente temperados com sal e pimenta. Depois de bem fritos 

reservam-se e leva-se a saltear no pingo que sobrou cogumelos e bocadinhos de 

toucinho fumado. Depois da gordura do toucinho derretida e tostado, mistura-

se mostarda inglesa, whisky, umas valentes golpadas de molho inglês, mais um 

pouco de pimenta, alho moído seco e rectifica-se de sal. Deixa-se apurar em 

lume brando.

À parte, corta-se o topo de um pão de forma como se fosse uma tampa e retira-

se o miolo do pão com cuidado para não partir a côdea. De seguida recheia-se 

o pão pondo os bifes no fundo e o conteúdo da frigideira por cima. Junta-se a 

tampa, embrulha-se em papel vegetal, atando tudo com fio por forma a que 

fique tudo muito apertado e envolve-se isto tudo em papel de alumínio. Coloca-

se este embrulho sobre duas tábuas com um peso por cima para comprimir o 

conjunto. É uma excelente refeição para um piquenique e come-se frio, à fatia. 

Num dia de muito frio e húmido é muito bom acompanhado com um grogue 

de whisky.

Prego à inglesa

Numa certa coloca-se azeite, alhos esmagados e louro até o alho começar a 

estalar.

Depois colocam-se os bifes de vitela, de preferência da rabadilha e deixam-se 

alourar. Estando tostados deita-se vinho tinto, um gole de whisky e deixa-se 

cozer neste molho. Depois de cozidos retiram-se da frigideira, reservando-se e, 

ao molho, acrescenta-se muito vinagre balsâmico e farinha para engrossar. 

Deita-se por cima dos bifes e serve-se de imediato com arroz branco e uma 

saladinha.

Para os que gostarem, podem substituir os bifes de vitela por uma boa isca.

Bife com molho balsâmico
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Têm-se as febras de porco temperadas de sal, pimenta e alho, e depois de assim 

estarem cerca de duas horas fritam-se numa frigideira bem quente com um 

bocadinho de manteiga com um cheirinho de óleo. Depois de bem fritas 

dispõe-se num tabuleiro de ir ao forno e sobre cada febra dispõe-se uma fatia de 

fiambre e uma de queijo flamengo. De seguida espalha-se por cima uma sopa 

de cebola de pacote misturada com natas. Ter o cuidado de não criar grumos a 

quando da mistura.

Se for de gosto, juntar também uns quantos cogumelos laminados. Depois de 

tudo preparado é só meter no forno e esperar que apure.

Acompanhar com umas batatinhas fritas e uma salada de alface.

Febras com molho de cebola

Já experimentei fazer este caril com peru, bacalhau, camarões, atum, borrego, 

seitã e tamboril, mas sem dúvida o melhor é de frango.

Colocam-se 6 colheres de óleo de amendoim num tacho com 2 cebolinhas 

picadinhas. Depois da cebola aloirada, junta-se o frango e assim que estiver 

tostadinho colocam-se as especiarias: 6 colheres de chá de caril (de preferência 

do indiano), 3 alhos esmagados, 2 colheres de café de cominhos, ½ colher de 

café de tomilho, ½ colher de café de gengibre, piripiri q.b., sal, 1 dl. de vinho 

branco, 1 pau de canela, raspa de uma lima e deixa-se levantar fervura. 

Normalmente eu ponho as especiarias todas a olho e saio-me sempre bem.

Quando ferver junta-se o leite de coco e, se necessário, um bocadinho de leite 

para fazer mais molho. Com isto é só deixar cozer bem.

À parte faz-se um arroz basmati cozido só com água, sumo de ½ lima e muito 

pouco sal e uma saladinha de cebola e tomate temperado com azeite e vinagre.

Serve-se estas três coisas em travessas individuais e uma tigela de bom chutney 

de manga para cortar o picante.

Se se sentir com coragem beba uma cerveja Kobra. 

Caril Indiano
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Põe-se um lombo inteiro de borrego em vinha d’alhos de um dia para o outro.

No dia a seguir frita-se o lombo inteiro num bocadinho de manteiga e óleo e de 

pois de estar dourado e ainda tenro, reserva-se e deixa-se arrefecer.

Entretanto põe-se a cozer espinafres em água e sal. Enquanto os espinafres 

cozem vai-se fazendo um molho branco temperado com noz moscada, sal e 

pimenta. Depois dos espinafres cozidos, escorridos e triturados como que para 

um esparregado, junta-se ao molho branco por forma a criar uma pasta. Mexe-

-se bem até ficar tudo com uma cor uniforme. Reserva-se e deixa-se também 

arrefecer.

Quando a carne e os espinafres estiverem frios, corta-se o lombo no sentido do 

comprimento e recheia-se o golpe com os espinafres. Enrola-se tudo em massa 

folhada, pincela-se com gema de ovo e vai ao formo num tabuleiro forrado de 

papel manteiga. Acompanhe-se com uma saladinha de agrião e cebola.

Caso se queira pode-se fazer trouxas individuais pondo logo os bocados 

separados em vinha d’alhos, e fritando-os individualmente. Neste caso em vez 

de rechear as peças de carne, deverá ser colocado por cima da carne uma 

porção de espinafres e depois envolvido em massa folhado como uma trouxa.

Trouxas de borrego
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Pega-se em carne de porco, mistura de carnes magras e gordas, e cortam-se em 

pequenos cubos. Esmagam-se uns quantos dentes de alho e vão ao lume a fritar 

numa sertã grande com banha e um bocadinho de óleo até ficarem compostos. 

Em seguida junta-se a carne, uma pitada de piripiri e colorau. Envolve-se tudo 

e deixa-se alourar. Rega-se em seguida com uma golpada de conhaque e vinho 

do Porto branco e deixa-se apurar. Caso seque, vai-se adicionando vinho do 

Porto. Quando estiver tudo composto, com a carne bem cozida, juntam-se 

pickles picadinhos, uma golpada de vinagre e salsa fresca picadinha. Envolve-se 

tudo muito bem, retira-se de lume e come-se logo.

Pica-pau à Micas Zarolha

Para ½ quilo de carne de vaca picada, picam-se 3 malaguetas grandes 

retirando-se as pevides e uma cebolinha. Junta-se um bocadinho de toucinho 

fumado também muito picadinho. Tempera-se tudo com uma pitada de sal, 

colorau e orégãos frescos. Mistura-se tudo com um bocado de pão ralado e 

azeite, o suficiente para fazer uma massa compacta. Com isto fazem-se as 

almôndegas passando-as por pão ralado.

Estufam-se num molho de tomate com um refogado de cebola, alho, louro, 

tomates esmagados e sem pele, vinho branco e água. Rectificam-se os 

temperos. Acompanha-se com massa cozida.

Serve-se as almôndegas no centro de um prato com a massa à volta e coberta 

pelo molho do estufado. Rala-se gorgonzola por cima de tudo e serve-se 

imediatamente.

Almôndegas

CARNE | 34





Pega-se nos peitos de pato limpos e faz-se uns cortes em cruz na pele até chegar 

à carne mas sem a chegar a ferir. Esfrega-se o pato com sal e alho em pó e 

colocam-se num tabuleiro de ir ao forno com a pele voltada para cima. Rega-se 

com sumo de laranja e polvilha-se de tomilho. Por cima da pele coloca-se uns 

fios de mel de modo a que cubra a pele toda mas sem ser em excesso. Vai ao 

forno entre os 180 e 200 graus. A meio da cozedura unta-se mais um 

bocadinho com mel para caramelizar.

Um truque será aquecer o mel em banho maria e usar um pincel para untar a 

pele.

Acompanha com umas batatinhas e um bom esparregado.

Peitos de pato com mel

Coze-se o pato com água, ½ do alho francês e com uma das cenouras partida 

às rodelas. Tempera-se de sal e junta-se uns goles de azeite. Coze durante uma 

hora na panela de pressão.

Em seguida tira-se o pato e desfia-se aproveitando apenas a carne e reserva-se.

Despeja-se o caldo da cozedura do pato para um recipiente e com ele faz-se o 

arroz corrigindo os temperos.

Na panela de pressão, já sem o caldo, põe-se azeite e refoga-se o resto do alho 

francês às rodelinhas, a outra cenoura, os alhos e a cebola picadinhos. Estando 

quebrados, acrescenta-se o pato desfiado, uma golpada de vinho e tomilho. Vai-

se regando com o caldo para não secar. Num tabuleiro de ir ao forno coloca-se 

uma camada de arroz, uma camada de pato e uma última camada de arroz. 

Enfeita-se com rodelas de chouriço e vai ao forno a tostar.

Acompanha-se com uma saladinha fresca.

Arroz de pato
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Num tacho grande refoga-se, em bom azeite, uma dose generosa de alhos com 

uma cebola grande tudo picadinho em lume brando. Quando a cebola estiver 

mole e transparente junta-se uma mão cheia de sultanas e o frango partido aos 

pedaços. Tempere-se com sal e pimenta e deixa-se aloirar ligeiramente a pele do 

frango. Estando o frango ligeiramente cozinhado junta-se uma courgete partida 

em cubos, um pimento vermelho e outro amarelo partido também em cubos, 

uma lata de grão e tempera-se com uma colher de chá de açafrão e outra de 

cominhos. Rega-se com vinho branco e deixa-se estufar até o frango estar 

cozinhado. As quantidades de especiarias podem variar de acordo com o gosto 

de cada cozinheiro.

Para acompanhar não há nada melhor do que uma boa dose de couscus.

Nota:

Para fazer os couscus coloca-se uma chávena de café por pessoa numa tigela, rega-se com 

um fio de azeite, tempera-se com sal e coloca-se uma quantidade igual de água a ferver. 

Mexe-se, tapa-se com um prato e deixa-se a aboborar durante 10 minutos.

Cozido Mouro de grão

Para um coelho faz-se um piso com uma cabeça de alho, ½ colher de café de 

coentros em pó, 1 colher de café de tomilho, 1 colher de café de pimenta preta 

em grão e 2 colheres de café de pimentão-doce. Adiciona-se azeite e pisa-se 

tudo num almofariz.

Unta-se o coelho com este piso e dispõe-se num tabuleiro de barro cobrindo a 

carne com umas quantas folhas de louro e umas tiras de toucinho gordo. 

Rega-se com vinho branco e vai a assar no forno a 180º.

Acompanha-se com uma saladinha de alface e uma boa pomada ribatejana.

Coelho assado







Vegetais



Tem-se uma couve portuguesa e ripa-se como para o caldo verde. Escalda-se 

em água bem quente e reserva-se. Numa sertã grande e funda coloca-se um 

bocadinho de azeite e uma colher pequena de boa banha a derreter, em lume 

brando para não escurecer. Junta-se uns bocadinhos de chouriço de carne 

cortados finamente e deixa-se fritar até que a gordura desapareça.  Junta-se a 

couve e salteia-se durante uns minutos. Junta-se umas feijocas já cozidas e 

saltea-se mais uns minutos. Estando já tudo bem misturado de gordura e com 

bom aspecto, junta-se uma boa porção de miolo de broa de milho amarelo 

esfarelado. Rectifica-se de sal e pimenta e se necessário junta-se azeite para o 

preparado não secar muito. 

Este petisco é o acompanhamento ideal para umas boas morcelas cozidas. 

Junte-se-lhe um tinto do Dão e têm o garante de um bom serão de Inverno.

Migas beirãs

Coze-se feijão branco ou manteiga com uma boa dose de água. Depois de 

cozidos tiram-se da água e reservam-se. Na água de cozer o feijão põem-se 

couves lombardas cortadas em juliana a cozer. Quando estiverem entaladas, 

junta-se o feijão, tempera-se com sal e deita-se uma dose generosa de azeite. 

Tira-se imediatamente do lume e come-se.

Couves com feijão
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Isto fica muito bem com courgetes, beringela cortada muito fininha e com feijão 

verde. Se se apreciar poder-se-á fazer as flores das courgetes desta guisa.

Faz-se um polme com farinha já com fermento e vinho branco. Tempera-se 

com pimenta e noz-moscada. O polme estará bom quando, mergulhando o 

dedo dentro, este ficar coberto com uma camada fininha, mas uniforme, de 

polme. Passam-se os vegetais por este polme e fritam-se em óleo bem quente. 

Põe-se a descansar sobre papel absorvente e rega-se com umas gotas de sumo 

de limão. Come-se de imediato.

Sugestão: pode-se fazer um molho para acompanhar com queijo fresco batido, 

malaguetas grandes (sem as pevides) muito picadinhas, noz-moscada e uma boa dose de 

hortelã. Bate-se e rectifica-se de sal.

Tempura de Vegetais 

Miga-se para uma tigela 2 ramas de aipo com folha, 1 ramo de salsa e 2 

malaguetas grandes vermelhas sem as pevides. Juntam-se 4 ovos batidos, 

farinha e um pouco de leite. Tempera-se com sal e pimenta e mexe-se o polme 

até ficar com a consistência semi-líquida. Para rectificar a consistência 

acrescentar leite ou farinha conforme o caso.

Colocam-se colheradas do polme numa frigideira com um bocadinho de azeite 

e frita-se de um lado e do outro.

Acompanha-se com um bom arroz de tomate ou de feijão. Fica muito bem frio 

para um piquenique.

Pataniscas de aipo

VEGETAIS | 44





Pega-se em pimentos vermelhos bem madurinhos e sem mácula na pele. 

Cortam-se em tiras no sentido do comprimento e depois de lavados de 

sementes e sem as partes brancas, grelham-se sobre lume vivo até a pele ficar 

chamuscada. Ainda com a pele partem-se aos bocadinhos como na tradicional 

salada de pimentos e tempera-se a gosto com muito alho muito picadinho, 

azeite, vinagre e malaguetas secas. Se se quiser, pode-se acrescentar uns 

quantos coentros picadinhos.

Pimentos especiais

Lavam-se os pimentos vermelhos. Parte-se e limpa-se de pevides, cortando-os 

em 4 ou 5 partes e dispõe-se às camadas intercaladas com sal num alguidar. 

Assim ficam no frigorífico durante uma semana. Finda essa semana, escorrem-

se e trituram-se. Guarda-se num recipiente fechado tendo o cuidado de tapar a 

massa com bom azeite. Quanto mais tempo ficar assim mais apurada irá ficar.

Massa de pimentão

Escolhe-se umas boas fatias de pão de trigo e grelham-se, de preferência sobre 

umas brasas. Assim que estiverem tostadas esfrega-se com alho, rega-se com 

um fio de bom azeite e polvilha-se com umas pedras de sal grosso.

As tibornas podem-se comer assim como acompanhamento de saladas, que 

ficam excelentes, ou então comem-se como no Ribatejo, com lascas de 

bacalhau assado na brasa regadas com mais uma golpada de azeite. 

Tibornas
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Esta receita fica bem com qualquer tipo de cogumelo fresco, com excepção dos 

míscaros.

Numa sertã coloca-se uma 1 cebola pequena picadinha, 3 dentes de alho 

ralados ou finamente picados e refoga-se com um fio de azeite. Deixa-se em 

lume brando até que a cebola fique transparente. Em seguida junta-se uma 

palette de cogumelos partidos de forma grosseira e tempera-se com sal e 

pimenta preta, sempre em lume brando. À parte, numa tigela, mistura-se sumo 

de limão, uma raspas do mesmo limão, vinho branco e uma pitada de farinha 

para engrossar, mistura-se tudo até o preparado ficar cremosos e sem grumos 

de farinha. Verte-se para dentro da sertã, mexendo sempre. Juntam-se umas 

folhas de hortelã bem picadinhas e deixa-se refogar.

Serve-se com pão torrado para ensopar o molho.

Cogumelos com limão

Miga-se para uma panela uma cebola, 2 courgetes, 1 couve-flor, 1 chuchu, 1 

alho francês e 1 nabo pequenino e deixa-se cozer.

Quando cozido junta-se azeite e bate-se muito bem com a varinha mágica. 

Tempera-se com sal, pimenta e noz-moscada.

Para ficar mais cremosa pode-se juntar um pacotinho de natas.

Servir polvilhada de salsa picada e croutons.

Sopa branca

Colocam-se os espargos previamente cozidos em água e sal ou de lata, numa 

frigideira com alhos e azeite e deixa-se refogar. Estando tudo douradinho, 

junta-se sumo de ½ limão e hortelã de ribeira picada.

Espargos para petisco
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Massas
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Para a massa:

Numa tigela coloca-se uma chávena de farinha, 2 colheres de sopa de azeite, sal 

e ½ chávena de água. Mistura-se tudo até a massa se começar a despegar das 

paredes da tigela. Cobre-se com película aderente e reserva-se durante pelo 

menos ½ hora.

Molho base:

Numa frigideira colocam-se alhos e cebola muito picadinhos a aloirar com 

azeite. Depois de quebrados junta-se uma lata de tomate pelado tendo o 

cuidado de desfazer os tomates antes de os colocar dentro da frigideira. 

Rectifica-se de sal e pimenta e deixa-se apurar. Quase no fim aromatiza-se com 

uma mão cheia de manjericão picado de uma forma grosseira.

Construção:

Extende-se a massa, espalha-se o molho de tomate em cima. Se ficar com 

grande bocados carnudos de tomate não há mal, apenas melhora o sabor da 

pizza. Colocam-se cogumelos frescos laminados, umas boas lascas de queijo 

mozzarella fresco por cima e umas rodelas de paio para compor. Rega-se com 

um fiozinho de azeite e vai ao forno a 180 graus até que fique no ponto.

Pizza caseira
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Põe-se a massa cozer em água sal e um fio de azeite.

Numa frigideira salteia-se em azeite muito alho e os cogumelos. Tempera-se de 

sal e pimenta. Estando já meio cozidos vai-se acrescentando vinho do Porto e 

deixando reduzir. Quanto mais vinho se acrescentar, mais molho irá fazer.

Serve-se a massa num prato grande, com os cogumelos por cima e polvilhado 

com uma quantidade generosa de salsa fresca picada. Deita-se um bocadinho 

de parmesão e come-se imediatamente. Se se quiser, pode-se acompanhar com 

foie gras. 

Taglatelli com cogumelos em 
redução de vinho do Porto

Faz-se um refogado com cebola e alhos esmagados. Junta-se toucinho fumado 

e deixa-se lentamente derreter a gordura.

Em seguida coloca-se tudo ao mesmo tempo: a beringela, os cogumelos e as 

courgetes, tudo partido aos cubinhos, uma lata de tomates inteiros em calda 

(ter o cuidado de os esmagar com as mãos ao coloca-los no tacho), a polpa de 

tomate e o vinho branco. Deixa-se estufar em lume brando. Estando todos os 

legumes cozidos, junta-se um bocadinho de sumo de limão e manjericão.

Serve-se num prato de massas com a pasta por baixo, uma camadinha de 

parmesão ralado, depois o molho e mais parmesão por cima e umas folhas de 

manjericão para enfeitar.

Spaghetti da horta
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Farfalle do mar

Tem-se água ao lume com sal e azeite. Quando estiver a ferver junta-se a massa 

fresca que deverá cozer entre 3 a 4 minutos.

Entretanto, numa frigideira, salteia-se toucinho fumado em manteiga com 

cogumelos laminados (frescos) e um pimento vermelho picadinho. À parte 

batem-se duas gemas de ovo muito bem batidas e junta-se com um pacote de 

natas. Verte-se este preparado na frigideira do bacon e mistura-se rapidamente 

para que as natas e as gemas não cheguem a cozer. Dispõe-se a massa num 

prato e o molho por cima. Serve-se imediatamente.

Fettuccine à Micas Zarolha

Faz-se um refogado com azeite, alho, cenoura e um bocadinho de chouriço. 

Deixa-se refogar e depois acrescenta-se umas quantas delícias do mar 

picadinhas e uma lata de bom atum, acrescenta-se vinho branco, uma pitada de 

pimenta e outra de noz-moscada. Deixa-se apurar.

Junta-se a massa previamente cozida, manjericão picado e sumo de 1 limão. 

Envolve-se tudo e serve-se imediatamente.







Doces
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Pão doce
No robot de cozinha juntam-se gemas de ovos, manteiga, farinha, leite. 

Mistura-se tudo até fazer uma massa. Em seguida acrescenta-se-lhe umas 

sultanas e nozes, uma pitada de sal, umas gotas de sumo de limão e uma dose 

a gosto de mel. Mistura-se tudo outra vez até a massa ficar com a consistência 

semelhante à de uma papa. Caso fique muito ou pouco consistente acrescente-

se farinha ou leite, conforme o caso.

Leva-se ao forno num tabuleiro ou forma previamente untada com manteiga e 

farinha. Quando estiver cozido desenforma-se e deixa-se arrefecer. É óptimo 

para uma ceia tardia com um copo de leite.

Pães de minuto
Numa tigela põe-se ½ chávena de leite frio e 2 gemas de ovos. Acrescenta-se, 

sem parar de mexer, 3 colheres de sopa de açúcar. Mistura-se uma colher de 

sopa de manteiga derretida e mexe-se  até estar com uma consistência 

homogénea. Em seguida junta-se 250g de farinha e uma colher de chá de 

fermento em pó. Mistura-se tudo até a massa estar com bom aspecto. Vai ao 

forno a 200 graus em formas individuais untadas com manteiga e farinha. 

Quando estiverem douradinhos mas ainda húmidos por dentro tiram-se. São 

excelentes para um chá das cinco.





Shortbread
Mistura-se a 2 partes de manteiga manteiga 1 parte de açúcar e bate-se até ficar 

um creme consistente e branco. Depois vão-se acrescentando 3 partes de 

farinha e envolvendo. Feito isto junta-se o leite quente aos poucos até se 

conseguir uma massa relativamente pastosa. Unta-se um tabuleiro de ir ao 

forno com manteiga e colocam-se discos de massa para que as bolachas fiquem 

fininhas. Assim que estiverem loirinhas, retiram-se e deixam-se arrefecer. O 

short bread quando quente fica muito mole e apenas depois de frio é que se 

poderá comer.

Serve-se com chá ou, como eu prefiro, a acompanhar um bom wisky single 

malt.

Sugestão: pode-se juntar mel ou canela à massa. No caso de se juntar mel, ter o cuidado 

de cortar um bocadinho no açúcar e na manteiga.

Folhado de maçã da Micas
Com uma placa de massa folhada com cerca de 2mm de espessura, dispõe-se 

maçãs partidas aos bocadinhos pequenos sobre ¾ da massa. Em seguida 

dispõe-se por cima das maçãs frutos secos picados, a gosto (amêndoas, nozes, 

avelãs, cajus, etc…). Deita-se por cima de tudo umas colheradas de puré de 

maçã, polvilha-se de canela e enrola-se tudo, tendo o cuidado de deixar a parte 

da massa que não levou recheio a servir de ponto de colagem. Dispõe num 

tabuleiro de ir ao forno previamente untado de manteiga e pincela-se com uma 

gema de ovo. Se se quiser pode-se fazer com uma faca uns desenhos na massa 

para que fique com uma melhor apresentação.

Serve-se depois de fria com uma bola de gelado de baunilha ou, no Inverno, 

com leite-creme.
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Crepes Poivre
A duas gemas de ovo juntam-se 2 colheres de sopa de açúcar e 1 ½ colher de 

manteiga derretida. Mistura-se tudo até ficar consistente. Em seguida, 

misturam-se 4 colheres de farinha e leite morno suficiente para fazer uma 

massa ligeiramente mais grossa que as dos crepes. No fim junta-se uma colher 

de chá de canela e outra de pimenta preta moída.

Fazem-se crepes com a massa fritando-os num bocadinho de manteiga e 

recheiam-se com doce de pêra ou de maçã. Se se quiser acompanha-se com 

uma bola de gelado de baunilha.
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