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Introdução 
 

Em todas as famílias existem imensos momentos plenos de felicidade. Muitos 

desses momentos são acompanhados de belas refeições! A refeição em família é um 

ritual que nos aproxima, momento através do qual se convive, se cultiva a afetividade, 

se saboreia cada história, se visualiza cada sorriso, se degusta cada prato. 

A propósito do dia da Família, e com a colaboração e o contributo das famílias e 

do pessoal docente e não docente, apresentamos as “Receitas do Guiné” na 

esperança de que ajudem a proporcionar muitos e felizes momentos em família. 

Agradecemos a todos por nos ajudarem a concretizar esta atividade. 

Felicidades e bom apetite. 
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1. Lanche com frutas 
  

 

Ingredientes 
• 1 banana 

• 3 bolachas Maria 

• sumo de meia laranja 

 

 

 

Preparação 
Esmagar bem a banana, desfazer a bolacha e juntar o sumo de laranja.  

Misturar tudo bem misturado. 
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2. Puré de batata doce 
  

 

Ingredientes 
• Batata 

• Cenoura 

• Batata doce 

 

 

 

Preparação 
Primeiro tirar a casca aos ingredientes e depois cortar em pedaços pequenos. 

Deitar numa panela com água até tapar os ingredientes. Deixar cozer cerca de 10 

minutos até ficar bem cozinhados.  

Depois passar a varinha mágica e reduzir a puré.  

Finalizar no prato com uma colher de chá de azeite e já está.  

Já pode comer o puré. 
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3. Sopa de abóbora e lentilhas 

vermelhas 
  

 

Ingredientes 
• 100gr de batata doce 

• 200g de abóbora 

• 20g de acelgas 

• 50g de cebola 

• 2c de sopa de lentilhas vermelhas 

 

 

 

Preparação 
Cortar a batata doce, a abóbora, as acelgas e a cebola em pedaços e cozer.  

Depois de bem cozidos, triturar. 

Adicionar um fio de azeite e voltar a triturar. 

No fim, enriquecer o creme com duas colheres de sopa de lentilhas vermelhas 

pré-cozidas. 
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4. Sopa de Cenoura e Alface 
 

 

Ingredientes: 
• 1/2 cenoura  

• 1/2 batata 

• 1/2 batata doce 

• 2 folhas de alface 

 

 

 

Preparação: 
Colocar todos os ingredientes numa panela com água e deixar cozer durante 15 

minutos.  

Após estar tudo cozido, triturar com a liquidificadora ou com a varinha mágica. 

Servir com um fio de azeite (opcional). 
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5. Creme de legumes e Frango 
  

 

Ingredientes 
• 1 cenoura média 

• 1/2 courgette 

• 1 batata doce 

• 1/4 de uma cebola 

• 30 g de peito de frango 

• Água q.b. 

 

 

 

Preparação 
Cortar todos os ingredientes às rodelas, deitar numa panela, juntar água até 

ficarem cobertos e deixar cozer por cerca de 30 minutos. 

Ralar tudo com a varinha mágica e está pronto a comer. 
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Doces 
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6. Panquecas de banana 
  

 

Ingredientes 
• 1 banana madura; 

• 2 ovos; 

• 1/2 chávena de farinha de aveia; 

• 1/2 iogurte natural; 

• 1 colher de chá de fermento; 

• Frutos vermelhos para decorar. 

 

 

 

Preparação 
Separar as claras das gemas e numa taça esmagar a banana madura e misturar 

com as gemas dos ovos e o iogurte. 

Juntar ao preparado a farinha de aveia e o fermento e misturar até obter uma 

massa homogénea. 

À parte, bater as claras em castelo e depois incorporá-las no preparado 

anterior, sem mexer demasiado. 

Deixar repousar durante alguns minutos e, enquanto repousa, aquecer uma 

frigideira antiaderente em lume médio, reduzindo depois a intensidade do lume. 

Colocar a massa na frigideira e quando estiver dourada e com pequenas bolhas 

a formarem se a superfície, virá-las com a ajuda de uma espátula e cozinhá-las do 

outro lado.  

Servir as panquecas e decorar com frutos vermelhos a gosto.  

 

Sugestão: acompanhar com sumo de laranja natural 
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7. Panquecas à moda da família 

Costa 
 

 

Ingredientes 
• 300 ml de leite 

• 2 ovos 

• 30 g de açúcar 

• 200 gr de farinha 

• 1 colher de chá de fermento para bolos 

• 1 colher de chá de sal 

• 50 gr de manteiga para fritar 

 

 

 

Preparação: 
 

Misturar todos os ingredientes e levar a fritar.  

Adicionar o recheio que mais gostar, enrolar a panqueca e bom apetite. 

 

Sugestão de Recheio:  

Nutella/Ovos mexidos/Doce de morango/tomate com orégãos e… Amor! 
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8. American Pancakes 
 

 

 

Ingredientes 
• 1 chávena de leite 

• 2 ovos 

• 2 chávena de farinha de trigo 

• 4 c. de chá de fermento 

• 1 c. de chá de sal 

• 4 c. de sopa açúcar 

• 2 c. de chá de óleo 

• 1 c. de chá de essência de baunilha 

 

 

 

Preparação 
Misturar bem todos os ingredientes. 

Colocar uma frigideira antiaderente em fogo médio.  

Quando aquecer, com um pedaço de rolo de papel, untar o fundo da frigideira 

com óleo (repita para cada panqueca).  

Colocar duas conchas da massa no centro da frigideira, baixar o fogo e esperar 

até a lateral da panqueca começar a ficar firme e se formarem bolhas no centro da 

massa. 

Com uma espátula, virar a panqueca para dourar o outro lado por igual. 

Repetir até acabar a massa. 
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9. Brigadeiros 
Receita para Bimby 

 

Ingredientes 
• 350g de leite condensado 

• 50g de chocolate em pó 

• 20g de manteiga, mais q.b. para untar 

• granulado de chocolate q.b. 

 

 
 

Preparação 
Colocar no copo o leite condensado, o chocolate e a manteiga e cozinhar 

12min/120ºC/vel4.  

Retirar de imediato para um recipiente untado com manteiga, deixar arrefecer 

e levar ao frigorifico cerca de 1 hora ou até ganhar consistência. 

Untar as mãos com manteiga, fazer pequenas bolas, envolver no granulado de 

chocolate e servir frios. 

 

  



Dia da Família - 2021 Receitas do Guiné 
 

EB1/PE/C do Lombo do Guiné Página 16 de 92 
 

10. Bolo de cacau 
  

 

Ingredientes 
• 4 chávenas de farinha  

• 4 ovos   

• 2 chávenas de açúcar  

• 4 chávenas de leite  

• 4 colheres de sopa de cacau  

• 4 colheres de sopa de manteiga  

• 4 colheres de chá de canela  

• 4 colheres de chá de bicarbonato de sódio  

• 4 colheres de melaço de cana  

• uma pitada de noz moscada  

• Raspas de limão   

 

 
 

Preparação 
Misturar todos os ingredientes secos. 

Depois de bem misturados, adicionar os ingredientes líquidos, mexer muito bem 

novamente. 

Levar ao forno numa forma previamente untada. 
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11. Semifrio de caramelo 
  

 

Ingredientes 
Para a base 

• 50g de farinha 

• 50g de açúcar 

• 2 ovos grandes 

• 1 colher (café) de fermento 

• Margarina para untar 

• Óleo para untar 

 

Para a cobertura 

• 1 lata de leite condensado cozido 

• 5dl de natas 

• 1dl de caramelo + 4 colheres (sopa) de caramelo 

• 3 folhas de gelatina 

 

 

Preparação 
Untar uma forma de fundo amovível com margarina e ligar o forno a 180 graus. 

Numa tigela, bater os ovos com o açúcar até começar a ficar esbranquiçado. Juntar 

depois o fermento e a farinha e bater novamente muito bem. 

Verter a mistura anterior para a forma e levar ao forno durante cerca de 8 

minutos. Espetar um palito para verificar a cozedura, retirar do forno, desenformar 

e deixar arrefecer. Lavar e limpar muito bem a forma, untá-la com óleo e colocar o 

bolo novamente na forma. 

Cobertura:  

Demolhar as folhas de gelatina em água. Numa tigela, bater as natas em 

chantilly bem firme. Numa tigela à parte, juntar o leite condensado com as 4 

colheres (sopa) de caramelo e adicionar depois a gelatina previamente derretida, em 

fio e mexendo sempre. Juntar depois o chantilly e envolver suavemente. 

Verter o preparado anterior para a forma sobre a base de bolo e levar ao 

frigorífico de um dia para o outro ou até solidificar. Depois regar com o dl de caramelo 

líquido, desenformar cuidadosamente e servir decorado a gosto. 
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12. Bolo de chocolate 
  

 

Ingredientes 
• 2 chávenas de açúcar 

• 2 chávenas de farinha 

• 1 chávena de água morna 

• 1 chávena de chocolate em pó 

• 1 chávena de óleo 

• 4 ovos 

• 1 colher de sopa de fermento em pó 

 

Para a calda 

• 8 colheres de sopa de leite 

• 8 colheres de sopa de açúcar 

• 4 colheres de sopa de chocolate em pó 

• 8 colheres de sopa de manteiga 

 

 

Preparação 
Inicialmente, bater os ovos com o açúcar e de seguida juntar, aos poucos, os 

outros ingredientes. Bater tudo muito bem. 

Colocar no forno, numa forma de 28cm untada com manteiga, durante 60m 

(aproximadamente). 

 

Calda: 

Misturar todos os ingredientes e, ao lume, deixar ferver durante um bocadinho 

para ligar bem. 

Desenformar o bolo e, enquanto ainda está quente, deitar a calda quente sobre 

o mesmo. 
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13. Bolo de chocolate 
  

 

Ingredientes 
• 4 ovos 

• 2 chávenas de chá de açúcar 

• 2 chávenas de chá de farinha 

• 1 chávena de chá de óleo 

• 1 chávena de chá de leite 

• 1 chávena de chá de chocolate em pó 

• 1 colher de sobremesa de fermento em pó 

 

Cobertura 

• 4 colheres de sopa de açúcar 

• 4 colheres de sopa de leite 

• 4 colheres de sopa de chocolate em pó 

• 2 colheres de sopa de margarina 

 

 

 

Preparação 
Colocar todos os ingredientes no liquidificador e misturar bem.  

Levar a cozer numa forma untada e polvilhada. Forno a 170º cerca de 45 min. 

 

Cobertura: 

Levar ao lume até ficar em creme e cobrir de seguida o bolo.  

Decore a gosto.  

 

Bom apetite!! 
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14. Bolo de laranja no 

liquidificador 
  

 

Ingredientes 
Para a massa:  

• 3 ovos 

• 1 chávena de chá de sumo de laranja 

• Duas chávenas de chá de açúcar  

• 1/2 chávena de chá de óleo 

• 3 chávenas de chá de farinha de trigo 

• 1 colher de sopa de fermento químico em pó  

• 1 colher de sopa de raspas de casca de laranja 

• 1 pitada de sal 

• Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar a forma 

 

Para a cobertura:  

• 1 chávena de chá de açúcar em pó 

• 1 chávena de chá de sumo de laranja  

• 1 colher de sopa de raspas de casca de laranja 

• 1/2 colher de sopa de manteiga 
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Preparação 
No liquidificador, bater os ovos, o sumo de laranja, o açúcar e o óleo por 3 

minutos. Colocar a farinha de trigo e bater mais um pouco. Em seguida acrescentar o 

fermento em pó, adicionar as raspas da casca de laranja, o sal e bater apertando o 

botão Pulsar do aparelho duas vezes.  

Despejar numa forma de buraco no meio de 20 cm de diâmetro untada e 

enfarinhada e levar para assar no forno médio a 180 graus, pré-aquecido por 30 

minutos, ou até que esteja dourado.  

Deixar esfriar e desenformar.  

Preparar a cobertura numa panela. Colocar o açúcar em pó, o sumo de laranja, 

as raspas de casca de laranja, a manteiga e deixar apurar até que o açúcar derreta. 

Furar o bolo com um palito, espalhar sobre o bolo e servir.  

Bom apetite! 
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15. Donuts no forno 
  

 

Ingredientes 
• 3 chávenas (de chá) de farinha de trigo 

• 1/2 chávena (de chá) de açúcar 

• 2 colheres (de sopa) de margarina sem sal  

• 1/2chávena (de chá) de leite 

• 15 gramas de fermento biológico 

• 2 ovos 

 

 
 

Preparação 
Dissolver o fermento no leite morno e depois acrescentar os ovos, o açúcar, a 

margarina e, aos poucos, a farinha de trigo. 

Manusear a massa até que fique homogénea e firme. Deixar a massa descansar 

até dobrar de volume. 

Abrir a massa em uma superfície lisa e enfarinhada. 

Com cortadores ou com auxílio de um copo fazer círculos de 8 cm de diâmetro. 

Com o cortador ou um copo menor retirar o centro do círculo para formar as 

rosquinhas. 
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16. Mousse de manga 
  

 

Ingredientes 
• 1 lata grande de polpa de manga  

• 2 embalagens grandes de gelatina de ananás  

• 4 embalagens pequenas de natas 

 

 
 

Preparação 
Desfazer as quatro embalagens de gelatina em pó, nas quantidades certas de 

água e deixar arrefecer bem (nesta receita não se adiciona a água fria como 

habitualmente se faz na gelatina normal, apenas a água a ferver para desfazer a 

gelatina.)   

Juntar à gelatina as quatro embalagens de natas (convém mexer um pouco as 

natas com uma colher para desfazer os grumos) e a polpa de manga (reservar um 

pouco da polpa de manga, para colocar por cima quando esta solidificar) e mexer 

bem.  

Levar a mousse ao frigorífico até solidificar completamente. 

Decorar com o resto da polpa de manga e com pedaços de manga madura. 
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17. Muffins de alfarroba 
  

 

Ingredientes 
• 50 gr. farinha de alfarroba 

• 50 gr. cacau em pó 

• 200 gr. farinha de trigo  

• 50 gr. açúcar de coco / mascavado  

• 50 ml de óleo  

• 250 ml de leite vegetal  

• 2 c. sopa bicarbonato de sódio 

• 1 c. café baunilha  

• 1 c. café sal    

 

 
 

Preparação 
Ligar o forno a 180 cº. 

Misturar todos os ingredientes secos (peneirar os ingredientes para evitar 

grumos) e mexer muito bem. 

Acrescentar o leite vegetal e o óleo e bater tudo com a varinha ou batedeira.  

Encher formas com a massa, polvilhar com coco ralado e cozinhar no forno por 

30 minutos (ou fazer o teste do palito para ver se estão cozidos). 
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18. Tarte de maçã 
  

 

Ingredientes 
• 1 embalagem de massa folhada; 

• 3 a 4 maçãs; 

• 5 colheres de sopa de açúcar; 

• 3 ovos; 

• 2 colheres de sopa de farinha maizena; 

• 1 copo de leite; 

• Coco ralado q.b. 

 

 
 

Preparação 
Forrar uma tarteira de fundo amovível com a massa folhada, picar com um garfo 

e reservar. 

Descascar as maçãs e cortá-las em meia lua. Colocá-las por cima da massa, 

formando círculos de fora para dentro, ao longo da tarteira. 

Numa taça misturar os ovos com o açúcar, o leite e por fim a farinha, até obter 

uma consistência homogénea. 

Verter a massa sobre as maçãs e polvilhar com cocô ralado. 

Levar a tarte ao forno durante aproximadamente 40 minutos, pré aquecido a 

180ºC. 
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19. Pudim Ferrero Rocher 
  

 

Ingredientes 
• 3 pacotes de natas (600 ml) frias 

• 1 embalagem de queijo de barrar Filadélfia 

• 1 lata de leite condensado cozido 

• 5 folhas de gelatina branca (coloco 7)  

• 1 embalagem de Nutella (com avelãs – 400 g) 

• 1 pacote de natas (200 ml) 

• 150 g de avelãs picadas 

 

 
 

Preparação 
Primeira camada: 

Bater as natas muito bem. Em seguida juntar o leite condensado, o queijo 

Filadélfia e a gelatina previamente dissolvida. Quando estiver bem batido vai ao 

frigorifico até solidificar. 

 

Segunda camada: 

Colocar o chocolate ao lume com as natas, para amolecer, e em seguida colocar 

sobre o preparado que está no frigorífico. 

Por fim deitar as avelãs por cima e volta ao frigorífico. 

 

Bom apetite!  



Dia da Família - 2021 Receitas do Guiné 
 

EB1/PE/C do Lombo do Guiné Página 27 de 92 
 

20. Pudim de coco 
  

 

Ingredientes 
• 1 lata leite condensado 

• 1 caixa de natas 

• 1 caixa de leite de coco de 200ml 

• 500 ml leite 

• 100g coco ralado 

• 1 caixa de gelatina incolor e sem sabor 

 

 

 

Preparação 
Bater tudo muito bem 

Fazer a gelatina conforme a receita da caixa. 

A seguir adicionar ao preparado. 

Untar uma forma com óleo e deitar o pudim e levar ao frigorífico. 

Espalhar coco ralado por cima. 
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21. Bolo de laranjada 
  

 

Ingredientes 
• 1 kg de farinha 

• 1 kg de açúcar 

• 12 ovos 

• 2 laranjadas (garrafa pequena) ou dois copos cheios 

• 2 pacotes de fermento em pó royal 

 

 

 

Preparação 
Bater as claras em castelo. 

Misturar o açúcar com as gemas. A seguir juntar a laranjada, a farinha, as claras 

e no fim o pó royal. 

Bater tudo muito bem e levar ao forno. 

 

Bom apetite! 
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22. Tarte de natas 
  

 

Ingredientes 
• 1 litro de natas 

• 6 ovos (3 inteiros,3 só a gema) 

• 100 gr de açúcar 

• Umas gotas de baunilha 

• Massa folhada ou massa quebrada 

 

 
 

Preparação 
Misturar tudo. 

Deitar na tarteira e deixar cozer durante 50 minutos em forno brando (150ºC). 

 

Bom apetite! 
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23. Pudim de ovos 
  

 

Ingredientes 
Para o caramelo: 

• 1 cháv. de açúcar branco  

• 1/2 cháv. Chá de água 

 

Para o pudim: 

• 2 cháv. chá açúcar branco 

• 1 limão, raspa 

• 8 ovos tamanho L (equivalente a 2 cháv. Chá) 

• 2 cháv. chá leite gordo 

 

 

Preparação 
Liar o forno à temperatura de 180ºC. 

Preparar um tabuleiro fundo, enchendo-o com água até ao meio, de modo a 

colocar a forma do pudim dentro para cozer em banho-maria. 

Numa taça, colocar o açúcar com a raspa do limão e envolvê-los bem. 

Sobre a taça, colocar um coador grande e partir os ovos para dentro do coador. 

Com a ajuda de uma vara de arames, partir e envolver gentilmente os ovos, sem 

os bater totalmente, deixando escorrer sobre o açúcar. 

Depois de coar todos os ovos, retirar o coador e misturar bem os ovos e o açúcar, 

novamente sem bater muito, de forma a evitar fazer espuma. 

Por fim, juntar o leite e voltar a envolver. 

Deitar o preparado na forma de pudim, gentilmente, para não criar muita espuma. 

Tapar a forma e colocá-la no tabuleiro. 

Levar o tabuleiro ao forno para que o pudim coza durante 90 minutos.  

Findo esse tempo, retirar do forno e deixar arrefecer totalmente antes de o 

desenformar.  
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24. Bolo de laranja 
  

 

Ingredientes 
• 4 ovos 

• 2 chávenas de açúcar 

• Sumo de 3 laranjas (médias) 

• 1 chávena de óleo 

• 3 ou 4 chávenas de farinha (depende da quantidade de sumo das laranjas) 

• Raspa de 1 laranja 

• 1 colher da sopa de fermento 

 

 

 

Preparação 
Separar as claras e as gemas. Misturar o açúcar com as gemas e mexer. Juntar 

o sumo de laranja, o óleo e voltar a mexer. Deitar a farinha e o fermento, envolvendo 

tudo muito bem. Juntar a raspa de laranja e por fim as claras batidas em castelo. 

Envolver tudo muito bem. 

Deitar a massa numa forma untada com manteiga e farinha e colocar no forno 

cerca de 40 minutos. 
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25. Doce cremoso de bolacha 
  

 

Ingredientes 
• 200 g de bolacha maria   

• 300 ml de natas   

• 1 lata de leite condensado  

• 5 folhas de gelatina    

• Avelãs torradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 
Começar por hidratar as folhas de gelatina colocando-as numa taça com água 

fria.  

Bater as natas bem firmes. Enquanto isso, triturar a bolacha maria e reservar.  

Adicionar o leite condensado às natas e bater só até envolver.  

Escorrer as folhas de gelatina e leve ao lume até desfazer, mas sem deixar 

ferver.  

Com a batedeira em velocidade baixa, adicionar a gelatina à mistura das natas e 

do leite condensado.  

Comece por colocar nas taças um pouco de bolacha triturada, seguida de um 

pouco da mistura de natas e do leite condensado. Repetir este processo e decorar 

com avelã torrada.   
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26. Bolachas de manteiga 
  

 

Ingredientes 
• 120 g de manteiga 

• 3 colheres de sopa de açúcar em pó 

• 150 g de farinha de trigo  

• Algumas gotas de extrato de baunilha 

 

 
 

Preparação 
Amassar rapidamente todos os ingredientes. Formar uma bola, embrulhar em 

película aderente e guardar no frigorífico por cerca de 30 minutos. Formar bolas 

menores do que uma noz com a massa e colocar num tabuleiro com papel vegetal. 

Achatar as bolas com um garfo. Assar por cerca de 12-15 minutos a 200ºC ou até 

dourar. 

 

Esta receita é simples e deliciosa e é das favoritas da nossa família. 

Gostamos de fazer estas bolachas para todas as festas.   
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27. Pudim de manga 
  

 

Ingredientes 
• 1 lata de ananás 

• 1 lata de leite condensado 

• 1 polpa de manga pequena 

• 3 caixas de natas 

 

 

 

Preparação 
Fazer a gelatina conforme as indicações. 

Deitar o leite condensado, metade da polpa de manga, as natas bem batidas e 

mexer bem. Colocar no frigorífico durante algum tempo e depois deitar o resto de 

polpa por cima bem espalhada. 
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28. Semifrio de limão 
  

 

Ingredientes 
Para a base: 

• 1 pacote bolacha maria triturada 

• manteiga derretida q.b 

•  

Para o recheio: 

• 1 lata de leite condensado 

• 2 pacotes de natas bem geladas 

• 1/2 chávena de chá de sumo de limão 

• 1 lima 

• 6 folhas de gelatina incolor 

 

 

 

Preparação 
Forrar uma tarteira de fundo amovível com as bolachas trituradas e 

humedecidas na manteiga, de forma a ficar consistente, nem muito seco, nem muito 

húmido.   

Bater as natas com a batedeira até ficarem consistentes, adicionar o leite 

condensado e continuar a bater durante 2 minutos.  

Entretanto, demolhar a gelatina num pouco de água fria e depois colocar no 

micro-ondas durante uns segundos, até ficar completamente dissolvida.  

Juntar a gelatina dissolvida e os sumos do limão e lima. Quando bem misturado, 

colocar por cima da base da tarte e levar ao frigorífico umas 4/5 horas antes de 

servir.   

Decorar com algumas raspas ou casca de limão e lima. 
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29. Bolo de chocolate 
  

 

Ingredientes 
• 2 chávenas de Açúcar  

• 3 chávenas de Farinha  

• 1 chávena de Leite  

• 1 chávena de Café instantâneo líquido  

• 1 chávena de Óleo  

• 4 ovos 

• 2 colheres pequenas de Bicarbonato de sódio  

• 2 colheres pequenas de Pó royal   

• 1 chávena de Cacau em pó  

• 1 colher de sopa de Baunilha 

 

 
 

Preparação 
Bater o açúcar, ovos, óleo, leite, café e a baunilha. 

Mexer muito bem e acrescentar a farinha, bicarbonato, pó royal e o cacau. 

Deitar o preparado numa forma previamente untada e levar ao forno. 
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30. Tarte de frutos vermelhos 

com nutella 
  

 

Ingredientes 
• 2 bases de massa de tarte 

• 100 a 150gr. de nutella 

• 200gr. frutos vermelhos  

• 2 colheres de sopa de açúcar 

• 1/2 colher de sopa de manteiga 

 

 

 

Preparação 
Colocar a massa de tarte num papel de forno. De seguida colocar em cima da 

massa a nutella e espalhar os frutos vermelhos e cobri-los com o açúcar. Cobrir 

esta mistura com a outra base de massa de tarde, espalhar a manteiga por cima. 

Colocar no forno a 160/170cº por 40 minutos. 
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31. Bolo de Banana e Aveia 
Sem leite, sem açúcar e sem farinha! 

 

Ingredientes 
• 4 bananas grandes maduras (ou 6 pequenas, tipo MADEIRA) 

• 3 ovos inteiros 

• 1/2 chávena de óleo (125cc) 

• Canela em pó a gosto 

• 200g de flocos de aveia 

• 1 colher de chá de fermento em pó 

• 1 punhado de passas (opcional) 

 

 

 

Preparação 

Num liquidificador, misturar os seguintes ingredientes durante cerca de 1 minuto: 

as bananas, os ovos, o óleo e a canela. 

Numa taça à parte, juntar os flocos de aveia e o fermento. 

Juntar o líquido triturado à aveia e ao fermento e misturar tudo muito bem. 

Colocar a massa numa forma redonda ou retangular (o ideal é uma forma de 

silicone, mas pode-se usar uma forma normal forrada com papel vegetal). 

Levar ao forno pré-aquecido a 180ºC durante +- 40 minutos. 

Deixar arrefecer. Depois de frio, polvilhar com canela a gosto e servir. 
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32. As receitas perdidas 
  

 

Ingredientes 
• Sumo 

 

Acessórios 

• Copos pequenos 

• Paus de gelado ou colheres pequenas 

 

 

 

Nos tempos esquecidos do século passado também havia doces e guloseimas 

apenas “na Festa”. 

No verão, só havia gelado quando íamos na procissão da Festa do Senhor e, no 

final, a Igreja oferecia a Perna de Pau. 

Em casa, dominava o engenho para saciar a gula e refrescar a garganta: usava-

se sumos em pó para fazer refrigerante ou para fazer gelado. 

 

 

 

Preparação 
Colocava-se o sumo num copo, levava-se ao congelador e, ao fim de uma hora, 

colocava-se um pauzinho ou uma colher no centro do copo, para segurar o gelado. 

Depois era só esperar mais uma hora para começar a saborear este refresco gelado… 

 

 

Tinha uma desvantagem… primeiro era doce, depois apenas restava o gelo. Mas, 

num tempo de tanta carência, esta receita era muito deliciosa!!  
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Entradas 
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33. Lapas grelhadas 
  

As lapas grelhadas são deliciosas e de fácil confeção. São muito apreciadas 

pelos residentes e por todos os que nos visitam. Normalmente são servidas como 

entrada, acompanhadas com bolo do caco com manteiga com alho. 

 

Ingredientes 
• Lapas q.b; 

• 2 a 3 dentes de alho; 

• 2 limões; 

• Manteiga com sal q.b; 

• Coentros (opcional). 

 

 
 

Preparação 
Lavar bem as lapas e coloca-las numa frigideira, com o miolo para cima e a casca 

para baixo e leve ao lume. 

Numa tigela, derreter a manteiga com o alho picado e deitar por cima das lapas. 

Não as deixar grelhar muito de forma a não secarem. 

Por fim, regá-las com sumo de limão e servir de imediato, de preferência na 

própria frigideira. 
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34. Paté de atum 
  

 

Ingredientes 
• 200 g atum em conserva 

• 50 g de cebola 

• 1 ovo M cozido 

• 3 c. de sopa de maionese 

• 1 c. de sobremesa mostarda  

• 1 c. de chá de sal 

• q.b. pimenta preta moída 

• q.b. salsa 

 

 

 

Preparação 
Numa tigela desfazer o atum com um garfo. 

Juntar a cebola e o ovo cozido finamente picados. 

Misturar bem. 

Acrescentar a maionese e a mostarda. 

Voltar a misturar até ficar cremoso.  

Temperar com o sal e pimenta. 
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35. Paté de atum 
  

 

Ingredientes 
• 1 lata de atum  

• 1 cebola pequena  

• 1 dente de alho  

• 10gr. de salsa 

• Maionese a gosto 

 

 
 

Preparação 
Triturar e misturar todos os ingredientes  

Servir em tostas pequenas. 
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36. Paté de atum 
  

 

Ingredientes 
• 2 latas de atum natural pequenas e escorridas 

• 1 cebola média bem picadinha 

• 1 ramo de salsa bem picadinho 

• Meio pimento vermelho bem picadinho 

• 250 ml de maionese 

• Sal a gosto 

 

 

Preparação 
Misturar tudo muito bem, depois é só barrar em torrinhas. 
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37. Pastéis de bacalhau 
Para +/- 32 pastéis  

 

Ingredientes 
• 600g de bacalhau demolhado  

• 800g de batata  

• 3 a 4 ovos  

• 1 cebola bem picada  

• 2 dentes de alho picados  

• 1 dl de azeite  

• Salsa picada q.b.  

• Pimenta q.b.  

• Sal grosso q.b.  

• Azeite q.b.  

• Óleo para fritar 

 

 
 

 

Preparação 
Cozer as batatas em água temperada com sal durante 30 minutos.  

Numa outra panela com água, colocar o bacalhau a cozer durante 10 minutos.  

Depois do bacalhau cozido, retirar para um prato e deixar arrefecer.  

Depois de frio, limpar o bacalhau de espinhas e peles e desfiá-lo.  
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Numa frigideira, levar ao lume o azeite a cebola e os alhos.  

Deixar refogar ligeiramente, apenas para alourar sem queimar. Passado 10 

minutos, já com a cebola refogada, juntar o bacalhau e deixar refogar lentamente, 

até o bacalhau ficar totalmente desfiado.  

Mexer de vez em quando, para ajudar o bacalhau a desfiar.  

Passado 5 minutos, com o bacalhau refogado e desfeito, apagar o lume.  

Depois de cozidas, retirar as batatas e fazer puré. Juntar o bacalhau e a salsa 

ao puré feito com a batata.  

Juntar um ovo de cada vez ao bacalhau e mexer tudo muito bem. A massa deve 

ficar bem ligada e consistente para que os pastéis não fiquem moles.  

Com 2 colheres retirar uma colher de massa.  

Passar a massa de colher em colher até ficar no formato do pastel de bacalhau.  

Fritar em óleo bem quente.  

Virar os pastéis para fritar de ambos os lados.  

Depois de fritos, colocar num prato com papel absorvente e estão prontos a 

servir! 
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Sopas 
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38. Sopa de cevadinha 
  

 

Ingredientes 
• Cevadinha 

• Cenoura 

• Ervilhas 

• Milho doce 

• Feijão 

• Batata 

• Abóbora 

• 300 g de carne de porco 

• Sal q.b. 

 

 
 

Preparação 
Demolhar a cevadinha. 

Cozer a cevada durante 30 minutos. 

Acrescentar a carne de porco e depois os legumes.  

Colocar sal a gosto. 

Deixar repousar depois de cozida.  
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39. Sopa da Bisa Martinha 
  

 

Ingredientes 
• Milho em grão pisado 

• Cebola 

• Abóbora amarela 

• Abóbora verde  

• Batata doce 

• Batata 

• Inhame 

• Alho francês  

• Feijão 

• Tomate Maduro 

• Couve branca 

• Carne de porco salgada carne de vaca 

• Cenoura 

• Sal a gosto 

 

 

 

Preparação 
Comprar milhos em grão pisados ou pisar em casa. 

Pôr de molho em água durante um dia. 

Retirar da água e deitar numa panela juntamente com a cebola 

Deixar alourar e adicionar água. 

Quando a água estiver a ferver adicionar os restantes ingredientes deixando a 

batata para o final. 

 

Dicas:  

Dar uma fervura na abóbora amarela e ralar antes de adicionar à mistura para 

a sopa ficar mais cremosa. 

Cozer a sopa numa panela a lenha pois fica mais saborosa.  
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40. Caldo de galinha 
  

 

Ingredientes 
• 1,5 kg de carne de galinha 

• 2 l de água 

• 1 cebola grande 

• 1/4 de alho francês 

• 2 cenouras pequenas 

• 1/4 Kg de massa de estrelinha 

• Sal q.b. 

• Cravinho q.b. 

• Especiarias q.b. 

 

 

 

Preparação 
Numa panela colocar a água e a cebola, e levar ao lume. Quando ferver 

adicionar a carne, as especiarias, o sal e o alho francês.  

30 minutos antes da carne estar cozida adicionar a cenoura picada aos cubos 

pequenos.  

10 minutos antes da carne estar cozida adicionar a massa de estrelinha. 
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41. Sopa de costeleta de vaca 
  

 

Ingredientes 
• Costela de vaca, cortadas em pedaços (aproximadamente 1 kg) 

• 2 cebolas grandes 

• 1 pimento doce  

• 4 dentes de alho 

• 2 colheres sopa de óleo 

• 1 taça média de coentros picados finamente 

• Folhas de louro e pimenta preta 

• Sal e pimenta a gosto 

• Verduras de todas as qualidades - batata doce, semilhas, abóbora amarela, 

maçaroca, abóbora, yuca (mandioca) 

 

 
 

Preparação 
Começar temperando as costelas com a cebola o alho o sal e pimenta. 

Numa panela grande aquecer o óleo e em seguida adicionar as costelas já 

temperadas. 

Fritá-las por 5 minutos aproximadamente. 

Em seguida juntar o resto dos ingredientes (as verduras) e colocar água 

suficiente para cobrir tudo. 

Deixar ferver e cozinhar aproximadamente 80 minutos em lume médio. 

Está pronto a servir.  
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42. Puré da fazenda 
  

 

Ingredientes 
• 1 Semilha 

• 1 cenoura média 

• 100 g Abóbora amarela 

• 6 folhas grandes de alface. 

• 6 folhas de espinafres.  

• 4 vagens de feijão verde. 

• 2 maçãs com casca. 

• 50 g de carne de vaca. 

• 1 Rama pequena de cebola. 

 

 
 

Preparação 
Descascar a verdura, juntar água, tapar e deixar cozer na panela de pressão por 

15 minutos.  

Juntar um fio de azeite. 
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43. Sopa de tomate e ovo 
  

 

Ingredientes 
• 1kg de tomates bem maduros 

• 2 cebolas grandes 

• 4 dentes de alho 

• 3 colheres de polpa de tomate  

• 1 raminho de salsa/coentros 

• Orégãos 

• 1 cubo de maggi 

• Sal q.b. 

• Azeite q.b. 

• Ovos cozidos  

 

 

 

Preparação 
Tirar a pele e as sementes dos tomates.  

Picar e colocar numa panela os tomates, as cebolas, os alhos, a salsa ou 

coentros e os orégãos, o cubo de maggi, o sal, o azeite e deixar refogar muito bem. 

Adicionar a polpa de tomate, deixando cozer bem!  

Utilizar a varinha mágica para moer melhor os tomates e a cebola.  

Adicionar um litro de água, mexer, deixar cozer mais um pouco e depois juntar os 

ovos cozidos cortados às rodelas.  

Provar de sal e comer.  

É muito delicioso, principalmente para dias frios. 

  



Dia da Família - 2021 Receitas do Guiné 
 

EB1/PE/C do Lombo do Guiné Página 54 de 92 
 

44. Sopa diferente 
  

 

Ingredientes 
• 1 l de água 

• 3 alhos franceses 

• 3 cenouras 

• 10 colheres de sopa de ervilhas (frescas ou congeladas) 

• 1 maçã média (100 a 120g), pouco ácida 

• 2 dl de leite 

 

 

 

Preparação 
Colocar os ingredientes partidos na panela de pressão, com 1 litro de água e sem 

qualquer gordura. 

Deixar cozer e ralar com a varinha mágica, até ficar em puré grosso. 

Adicionar o leite bem quente e servir. 
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45. Cabasote 
  

 

Ingredientes 
• 1 kg de aboborinha 

• 1 cebola grande  

• 2 colheres de sopa de azeite  

• Sal  

• Duas rodelas de chouriço cortadas pequenas ou bacon 

 

 

 

Preparação 
Cortar a aboborinha em pedaços pequenos e reserve. 

Cortar a cebola em pedaços pequenos, juntar o azeite e levar ao lume para 

aquecer um pouco.  

Juntar a aboborinha.  

Acrescentar água para cozinhar em lume brando durante 1 hora mexendo 

sempre, até ficar um creme.  

  

Bom apetite 
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46. Açorda madeirense 
  

 

Ingredientes 
• 150g de pão torrado 

• 2 colheres de sopa de azeite 

• 1 dente de alho 

• Sal q.b 

• Segurelha q.b. 

• 1 pimenta 

• 2 ovos 

• 1/2 litro de água 

 

 
 

Preparação 
Partir o pão em pedacinhos num prato e regar com azeite. 

Ferver a água num tacho e adicionar o sal, a segurelha, a pimenta e o alho.  

Partir os ovos e adicionar ao tacho. Deixe-os escalfar alguns minutos. 

Por fim deitar o conteúdo do tacho no prato que contém o pão. 

Servir quente. 
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Peixe 
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47. Bacalhau à Brás 
  

 

Ingredientes 
• 1kg de lombos de bacalhau dessalgado 

• 800gr de batatas descascadas e cortadas em cubos 

• 3 colheres de sopa de manteiga  

• 3/4 de xicaras de natas 

• 200 gr de cebola fatiada finas  

• 2,5 de leite 

• 50ml de azeite  

• 1 folha de louro  

• Azeitonas q.b pretas sem caroços   

• Salsa picadinha 

• sal 123 

 

 

 

Preparação 
Cozer o bacalhau, retirar as peles, as espinhas e desfiar. 

Cortar a cebola em meias-luas e levar ao lume num tacho com o azeite até 

refogar. 

Juntar o bacalhau previamente desfiado e as batatas. 

Colocar num tabuleiro e levar ao forno. 
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48. Bacalhau à Brás 
  

 

Ingredientes 
• 1 cebola 

• 2 dentes de alho 

• 4 colheres de sopa de azeite 

• 1kg de bacalhau 

• 200g de batata palha 

• 6 ovos 

• 2 ramos de salsa picada 

• Azeitonas pretas q.b. 

 

 

 

Preparação 
Colocar numa frigideira em lume brando a cebola picada junto com o alho e o 

azeite. Em seguida o bacalhau, as semilhas e misturar bem. 

À parte, numa taça, mexer os ovos com um garfo. Misture tudo na frigideira e 

mexer bem até ficar tudo ligado. 

Ao servir, deitar a salsa picada e azeitonas. 
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49. Bacalhau de convidados 
  

 

Ingredientes 
• 1,5 kg de bacalhau  

• 1 cebola 

• 1 tomate 

• 4 dentes de alho 

• 1 folha de louro  

• Batata (semilha) q.b.  

• Batata doce q.b 

• Sultanas q.b. 

• Pinhões q.b 

• Azeite q.b.  

 

 

 

Preparação 
Cozer o bacalhau e desfiar. 

Cozer as semilhas e a batata-doce com a casca.  

Depois de cozidas, retirar a pele e cortar às rodelas, colocá-las num tabuleiro 

de ir ao forno e reservar.  

Fazer um refogado com o azeite, a cebola, o tomate, o alho, a folha de louro e 

deixar cozinhar até a cebola ficar translucida. Retirar a folha do louro.  

Juntar ao refogado o bacalhau e deixar apurar, depois juntar as sultanas e os 

pinhões. 

Deitar este preparado sobre as batatas e vai ao forno até alourar (10minutos). 
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50. Salada de grão e salmão 
  

 

Ingredientes 
• 1 pacote de salmão fumado 

• 1 pacote de grão de bico 

• 1 cebola 

• 2 abacates 

• 2 tomates 

• 1 limão 

• 1 alface ou rúcula 

• 1 ramo manjericão 

• Azeite 

• Sal 

• Vinagre balsâmico 

 

 

 

Preparação 
Preparar a cebola e os tomates, cortá-los aos cubos e reservar. 

Preparar os abacates, cortar aos cubos e regar com sumo de limão, reservar. 

Colocar numa saladeira a alface ou rúcula aos pedaços. 

Juntar as folhas de manjericão rasgadas, para acentuar o sabor. 

Juntar o salmão às lascas, a cebola, o tomate, a abacate e o grão de bico. 

Temperar com sal, azeite e vinagre balsâmico. 

Envolva suavemente. 

Está pronto a servir. 
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51. Salmão no forno com batata 

(semilha) 
  

 

Ingredientes 
• Postas de salmão (consoante o número de pessoas) 

• Batatas (semilhas novas) 

• Cebola 

• Dentes de alho 

• Azeite, sal e sumo de limão q.b. 

 

 
 

Preparação 
Temperar o peixe com alho picado, sal, sumo de limão e reservar. 

Entretanto, lavar as batatas (semilhas) sem lhe retirar a pele temperando-as 

com sal. Reservar. 

Cortar a cebola às rodelas finas para um tabuleiro e dispor as postas do peixe 

por cima. 

Acrescentar as batatas, regando-as com azeite. 

Levar ao forno a 180º até o peixe estar tostadinho e as batatas assadas. 
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52. Bacalhau assado 
  

 

Ingredientes 
• 2 postas de bacalhau demolhadas 

• 2 dentes de alho picados 

• 5 colheres de sopa de azeite 

• 1 colher de chá de pimentão doce 

• Salsa 

• Azeite para untar 

 

 
 

Preparação 
Preparar as brasas. 

lavar e secar bem o bacalhau. 

Quando as brasas estiverem no ponto, untar as grades com azeite e colocar o 

bacalhau a assar. Quando o bacalhau estiver dourado de ambos os lados está pronto. 

Num tacho refogar ligeiramente o alho nas 5 colheres de sopa de azeite, juntar 

o pimentão doce e a salsa e deixar ferver durante 1 minuto. 

Regar tudo com o azeite aromatizado. 
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53. Bacalhau à Gomes de Sá 
  

 

Ingredientes 
• 1 kg de batata  

• 500 Gr de bacalhau 

• 4 ovos  

• 1 cebola grande 

• Alho q.b.  

• 200 ml de azeite 

• Salsa a gosto 

• Azeitonas 

 

 

 

Preparação 
Demolhar o bacalhau. 

Cozer o bacalhau, as batatas às fatias e os ovos. 

Depois de cozido o bacalhau tirar a pele e as espinhas e descascar os ovos. 

Colocar num tabuleiro a cebola cortada em meia-lua, o alho e a salsa picados. 

Colocar por cima umas lascas de bacalhau e regar com azeite. Colocar as batatas e 

ir alternando com as lascas de bacalhau até acabarem as batatas. 

Por fim, colocar a salsa picada, os ovos cortados ao meio, as azeitonas e regar 

com azeite. 

Colocar ao forno em lume brando até as batatas ficarem douradas. 
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54. Escondido de Atum 
(Para duas pessoas) 

 

Ingredientes  
• 4 batatas médias 

• 1 lata de atum em azeite 

• 1 Cebola média  

• 1/2 Pimentão vermelho  

• 5 Azeitonas verdes 

• 1 folha de louro 

• Pimenta preta 

• 1 clara de ovo  

• 50 gramas de queijo mussarela 

• 1 Colher de chá de orégãos 

• 1/2 colher de sobremesa de sal 

 

 

Preparação  
Cozer as batatas com sal e a folha de louro. Reduzir a puré e juntar levemente 

a clara de ovo. Reservar. 

Picar o pimentão em tiras, a cebola, azeitonas em pedaços médios e adicionar a 

pimenta preta moída na ocasião/hora. Juntar o atum com metade do azeite da lata 

de conserva.  

Colocar o preparado anterior num tabuleiro com um pouco do azeite do atum, 

metade da batata em puré e em seguida o restante do purê por camadas.   

Colocar o queijo ralado e os orégãos por cima e os orégãos.  

levar ao forno pré-aquecido para gratinar. 

Bom apetite. 

 

Obs: Se preferir, substituir algumas das batatas (semilha) por couve flor cozida. 
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Carne
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55. Assado preto 
  

 

Ingredientes 
• Peça de carne de vaca redonda 

(aproximadamente 2 quilos) 

• 3 cebolas grandes 

• 1 pimento doce 

• 6 dentes de alho 

• 1 chávena pequena de açúcar morena 

(mel de cana) 

• 1 chávena pequena de óleo de milho 

• 1 chávena de vinho tinto ou cerveja 

• folhas de louro e pimenta preta 

• sal e pimenta a gosto 

• Opcional: cenoura picada, molho inglês 

 

 

 

Preparação 
Marinar a carne:  

Temperar a carne com o sal, a pimenta, alho picado bem fino. Regue com o vinho 

ou cerveja e deixe repousar no mínimo 3 a 4 horas. O ideal é fazer na véspera. 

 

No momento de cozinhar: 

Numa panela aquecer uma chávena pequena de óleo com o açúcar morena (mel 

de cana) para formar “o melão”. Quando começar a soltar algum fumo acrescentar a 

carne e fritar de todos os lados, até ficar bem escura. 

Colocar num tabuleiro e adicionar os restantes temperos e especiarias picados. 

Se entender que precisa de um pouco mais de líquido use água. 

Colocar cerca de 2h no forno a 190 graus. 

Cortar o assado preto antes de servir. 
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56. Carne de vaca no forno 
  

 

Ingredientes 
• Carne de vaca  

• Cebola 

• Alho 

• Pimentão 

• Especiarias 

• Folha de louro 

• Ervas aromáticas  

• Sal 

 

 

 

Preparação 
Colocar numa panela uma camada de cebola e os outros ingredientes por cima. 

Colocar a carne e cobrir novamente com outra camada de cebola. Adicionar água e 

um pouco de vinho tinto para cozer.   

Tapar a panela e levar ao forno a cozer aproximadamente 2 horas, dependendo 

do tamanho de cada pedaço de carne.  

Acompanhar com arroz ou batata cozida e salada. 

 

 

 

 

Nota: Costumamos fazer esta receita aos domingos ou em algum dia em que 

estejamos a celebrar algo diferente. 
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57. Carne de porco no forno 
  

 

Ingredientes 
• lombo de porco  

• Cenoura 

• Azeitonas 

• Cebola 

• Alho francês 

• Alho 

• Alcaparras 

• Vinho tinto 

• Azeite 

• Especiarias 

• Molho inglês 

• Manteiga 

• Açúcar 

 

 

Preparação 
Num lombo de porco fazer pequenos furos na carne e inserir o seguinte 

preparado: cenouras, azeitonas, alho francês, cebola, alho, alcaparras e um pouco de 

azeite. Preparar uma marinada com o vinho tinto, o molho inglês, o azeite e as 

especiarias. Picar tudo muito miúdo e preencher os furos da carne com a anterior 

mistura e deixar 24 horas a marinar no molho já feito. 

Retirar a carne da marinada e fritar com manteiga e açúcar.  

Colocar num tabuleiro e levar ao forno. 

2kg de carne demoram, aproximadamente 2h a cozer. 

Servir com batata cozida e verduras. 
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58. Pernas de frango no forno 
  

 

Ingredientes 
• 6 ou 8 pernas de frango 

• 4 folhas de louro 

• 8 dentes de alho 

• Sal a gosto 

• Orégãos 

• Vinho branco 

• Especiarias a gosto 

• 6 colheres sobremesa de molho inglês 

• Salsinha 

• Pimentão (massa) 

 

 

 

Preparação 
Colocar as pernas de frango num recipiente e misturar os ingredientes em cima 

mencionados. Deixar marinar mais ou menos 1 hora para tomar gosto.  

Colocar num tabuleiro e levar ao forno a 180ºC cerca de 45 minutos. 
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59. Rolo de 4 carnes 
  

 

Ingredientes 
• 1 Frango  

• Carne de vaca 

• Carne de porco 

• Chourição  

• 1 Alho francês  

• Alho  

• Pimentão 

• Especiarias a gosto 

 

 
 

Preparação 
Fazer uma marinada com as especiarias. 

Desossar o frango e juntar as carnes na marinada. 

Espalhar o frango, colocar o bife, a carne de porco e depois o chourição.  

Enrolar as carnes e vai ao forno com batatinhas. 

 

Obs.: Os temperos são ao gosto de cada um. 
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60. Bifes de frango panados 
  

 

Ingredientes 
• Peito de frango  

• Batatas 

• leite 

• Manteiga 

• Noz-moscada 

• Ovo 

• Pão ralado  

• Salada variada 

 

 
 

Preparação 
Cozer as batatas às rodelas por 5 minutos, ralar, juntar 2 colheres de sopa de 

leite, uma noz de manteiga, noz-moscada gosto, juntar tudo mexendo muito bem e 

tapar.  

Preparar a carne com uma pitada de sal, passar no ovo e no pão ralado e vai ao 

forno por 10 minutos.  

Preparar a salada e juntar tudo no prato. 
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61. Carne assada no forno 
Para o almoço de domingo em família. 

 

Na minha infância o domingo era sempre especial, pois tinha um almoço com os 

avós, tios e primos. 

Nesse almoço havia sempre um pedaço de vitela assada no forno, assim como 

um franguinho. Essa carne era acompanhada com batatinhas assadas, arroz branco e 

uma bela salada de alface e tomate. Para sobremesa a minha madrinha fazia sempre 

um maravilhoso bolo de noz, coberto com doce de ovos e a minha mãe as suas 

deliciosas natas do céu.  

Que memórias fabulosas, até estou com água na boca, consigo até sentir o 

cheirinho da cozinha da minha avó. 

 

 

 

Ingredientes 
• 1 kg de vitela 

• 1 Frango 

• Alhos 

• 1 Cubo de Knorr 

• Colorau em pó (pimentão doce); 

• Folhas de louro seco; 

• Salsa 

• Azeite; 

• Vinho branco; 

• Sal grosso. 

• Batatinhas miúdas; 

• 1 Tigela de arroz; 

• 2 Tigelas de água; 

• Cebola 

 

 

 

Preparação 
No dia anterior temperar as carnes. Colocar numa assadeira e numa tigela (taça) 

fazer uma “papinha” com alho picado, Knorr esmagado, as folhas de louro partidas, 

salsa picada, colorau, azeite e sal grosso. Com esta papa barrar a carne toda. No fim 

lavar a tigela com vinho branco e borrifar a carne com este vinho. 



Dia da Família - 2021 Receitas do Guiné 
 

EB1/PE/C do Lombo do Guiné Página 74 de 92 
 

No dia seguinte colocar um pouco de água nas assadeiras e colocar no forno 

para assar em lume brando.  

Descascar as batatinhas e colocar numa assadeira. Temperar com sal, colorau, 

folhas de louro partidinhas, azeite, um “borrifinho” de vinho branco e um pouco de 

água. 

Colocar no forno a assar. Ao longo do tempo podem ser regadas com o molho 

da carne assada. 

Enquanto o forno faz o seu trabalho, é hora de preparar o arroz. Picar uma 

cebolinha muito picadinha, um dente de alho e levar a fritar em azeite no tacho que 

vamos cozer o arroz. Quando a cebola estiver transparente (cuidado para não 

queimar o alho) colocar o arroz e deixar fritar uns segundos. Acrescentar as 2 tigelas 

de água a ferver, metade de um cubo de Knorr, sal e deixa-se cozer o arroz. 

 

A salada cada um faz à sua maneira. 

Posso vos garantir que neste momento a vossa cozinha terá um cheirinho 

maravilhoso. 

Quanto às sobremesas, as receitas ficam para uma próxima oportunidade, pois 

tenho que voltar à casa da minha avó para as poder saborear e “roubar” as receitas. 
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Massas 
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62. Salada fria de massa e 

pescada 
  

 

Ingredientes 
• 2 lombinhos de pescada cozinhados 

• 150 gr de massa fusilli 

• 4 delícias do mar 

• 1 lata pequena de milho doce 

• 10 vagens de feijão verde 

• 1/2 Courgette pequena 

• 2 ovos 

• 10 tomates cereja 

• 3 colheres de sopa de maionese 

• 1 colher de chá de ketchup 

 

 

 

Preparação 
Começar por lavar a courgette e o feijão verde. Cortá-los depois em pequenos 

pedaços e reservar. 

Levar ao lume uma panela com água temperada de sal. Assim que a água 

levantar fervura juntar a massa, os ovos (inteiros para cozerem) e a mistura de 

courgette e feijão verde. 

Entretanto lascar o peixe, cortar as delícias do mar em pedaços e os tomates 

cereja ao meio. Escorrer o milho. À parte misturar a maionese com o ketchup. 

Quando a massa estiver cozinhada retirar e escorrer bem. Juntar depois à massa 

e vegetais o peixe, as delícias do mar, o milho, os tomates cereja e à mistura de 

maionese e ketchup. Envolver bem e colocar no prato de servir. Descascar os ovos, 

cortá-los em quartos e dispô-los por cima da massa. 

Servir de imediato.   
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63. Massa com legumes 
  

 

Ingredientes  
• Massa 

• Couve de coração 

• Cebola 

• Alho 

• Cogumelos frescos 

• Brócolos  

• Cenoura 

• 2 ovos 

• 4 colheres de sopa de molho de soja 

• Sal a gosto 

• 4 colheres de sopa de azeite 

 

 

 

Preparação 
Cozer a massa. Escorrer a água e saltear numa frigideira com azeite e reservar.  

Refogar a cebola em tiras com o alho. Juntar os cogumelos fatiados e deixar 

cozinhar um pouco. Juntar a cenoura laminada em tiras compridas, os brócolos já 

cozinhados e a couve cortada muito fininha. Juntar o molho de soja e saltear tudo. 

Juntar os ovos previamente batidos e mexer logo muito bem para não ficar os 

ovos não ficarem “tipo” ovos mexidos.  

Juntar a massa salteada e misturar tudo muito bem para misturar todos os 

ingredientes e os sabores.  

Quem quiser pode juntar frango salteado às tiras ou deixar esta versão apenas 

de legumes. 

 

 

 

  



Dia da Família - 2021 Receitas do Guiné 
 

EB1/PE/C do Lombo do Guiné Página 78 de 92 
 

64. Esparguete com frango, 

bacon e chouriço 
  

 

Ingredientes 
• 1 cebola 

• 4 alhos  

• 1 cenoura 

• Chouriço corrente  

• Bacon em cubos  

• Frango 

• Pimentão 

• 1 pacote de esparguete 

 

 

 

Preparação 
Fazer um refogado com a cebola, alho e azeite. Juntar o chouriço e o bacon e 

deixar alourar.  

Juntar a cenoura em rodelas e depois o frango cortado em pedaços pequenos. 

Juntar água e deixar cozer mais ou menos durante uma hora e meia, só depois 

juntar o esparguete e deixar cozer por vinte minutos.  

Juntar uma pitada de sal a gosto.  

Servir com legumes salteados! 
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65. Esparguete à bolonhesa 
  

 

Ingredientes 
• 400 g de carne de vaca picada 

• 1 cebola grande  

• Sal 

• 1 dente de alho 

• Um bocadinho de azeite 

• 1 lata pequena de tomate em pedaços 

• 300 g de esparguete  

• Queijo parmesão ralado 

 

 
 

Preparação 
Descascar e picar finamente a cebola e o alho e levar a alourar num tacho com 

o azeite. 

Juntar a carne e deixar cozinhar, mexendo até a carne perder o tom 

avermelhado. Adicionar o tomate em bocados. 

Temperar com sal, tapar o tacho e deixar cozinhar cerca de 45 minutos, sobre 

lume muito brando. Mexer de vez em quando. 

Quinze minutos antes de terminar de cozinhar a carne levar um tacho ao lume 

com água abundante, temperada com sal e um fio de azeite. 

Quando a água ferver, introduzir o esparguete e deixar cozer até ficar al dente. 

Escorrer bem e servir misturado com a carne. Enfeitar o prato com folhinhas frescas 

de manjericão.  
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66. Massa com atum e 

bechamel 
  

 

Ingredientes 
• 200gr de esparguete 

• 1 cebola 

• 2 dentes de alho 

• 1 cenoura 

• 2 latas de atum 

• 1 lata de cogumelos 

• 1 pacote de molho bechamel 

• Queijo ralado q.b. 

• Sal q.b. 

• Pimenta q.b. 

 

 

 

Preparação 
Cozer a massa em água abundante com sal, durante cerca de 8 minutos. 

Escorrer e reservar. 

Fazer um refogado com a cebola, o alho e o azeite e deixe alourar. Juntar a 

cenoura ralada, o atum escorrido e os cogumelos. 

Temperar com um pouco de sal e pimenta. Deixar cozinhar, mexendo sempre, 

durante alguns minutos. 

Colocar a massa e o preparado de atum num tabuleiro, regar tudo com o molho 

bechamel e envolver muito bem. 

Polvilhar com queijo ralado e levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus durante 

cerca de 20 minutos ou até o queijo estar dourado. 
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67. Penne com almôndegas 
 

 

Ingredientes 
• 500 g de carne moída 

• 1 Cebola bem picada 

• 3 dentes de alho bem picados  

• 1 colher de chá de pimenta preta em pó 

• Sal a gosto 

• 1 ovo 

• 3 colheres de sopa de azeite 

• Um pouco de vinho tinto 

• 1 frasco de 500 g de polpa de tomate com 

manjericão e orégãos 

• 1/2 de Maggi de carne 

 

 

Preparação 
Misturar a carne com o ovo, a cebola, o sal, a salsa, a pimenta e o alho. 

Fazer pequenas bolinhas. 

Numa panela com um pouco de azeite, frite as almôndegas selando-as em fogo 

alto. 

Retirar as almôndegas e reservar. 

Na mesma panela aquecer a polpa de tomate, um pouco de vinho tinto 

juntamente com 1/2 de Maggi de carne por 10 minutos. 

Colocar as almôndegas dentro da panela/frigideira com o molho de tomate e 

deixar cozinhar por mais 5 minutos. 

Numa panela com água a ferver, adicione a massa Penne e deixe cozinhar até 

ficar al dente. 

Empratar e comer. 
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68. Massa gratinada no forno 
  

 

Ingredientes 
• 500 gr de macarrão ou massa de parafusos ou outro tipo de massa a gosto 

• 200 gr de fiambre 

• 1 lata pequena de cogumelos fatiados 

• 1 pacote pequeno de natas  

• 1 dente de alho 

• 1 caldo Knorr de galinha 

• Manteiga q.b. 

• Queijo ralado para polvilhar 

 

 
 

Preparação 
Colocar um litro a um litro e meio de água num tacho com um caldo Knorr de 

galinha. ligar o forno a 180º C. untar um pirex, com manteiga e colocar um dente 

descascado e esmagado. Colocar no forno.  

Quando a água estiver a ferver no tacho colocar a massa e deixar cozer um 

pouco. Depois de cozida escorrer a água, juntar os cogumelos e o fiambre. Tirar o pirex 

do forno e colocar a massa com os ingredientes já incluídos anteriormente. Regar a 

massa com um pacote de natas e colocar queijo ralado por cima. Vai ao forno a 

gratinar durante aproximadamente uma hora.  
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69. Salmão grelhado com 

tagliatelle e legumes 

salteados 
  

 

Ingredientes 
• Postas ou lombos de salmão; 

• Massa tagliatelle; 

• Courgette ou outros legumes a gosto; 

• Manteiga 

• Sal q.b. 

• Pimenta q. b. 

• Limão q. b. 

• Azeite 

• Queijo creme de barrar (tipo Philadelphia) 

 

 

 

Preparação 
Colocar ao lume um tacho com bastante água e sal a gosto, e deixar ferver. 

Numa frigideira colocar uma pequena noz de manteiga. Quando a manteiga borbulhar 

colocar o salmão, já temperado com sal e pimenta. Deixar dourar dos dois lados, 

apenas alguns minutos para o salmão não secar demasiado. Quando a água estiver a 

ferver deitar a massa tagliatelle, na quantidade necessária para a sua família, e ir 

mexendo para não colar. Seguir o tempo de cozedura indicado na embalagem. Quando 

estiver pronta, escorrer a água.  

Como acompanhamento salteie, com um fio de azeite, alguns legumes a seu 

gosto, a courgete é uma boa opção! 

No momento de servir, colocar num prato a massa, os legumes e o salmão, regar 

o salmão com uns pingos de limão e colocar por cima uma colher de sobremesa de 

queijo creme. 
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70. Macarronada à moda do Pai 
 

 

 

Ingredientes: 
• Macarrão 

• Cebola 

• Pimentão vermelho 

• Azeite 

• Temperos ao gosto 

• Bacon 

• Chouriço 

• Carne de Vaca 

• Frango 

• Legumes macedónia 

• Cerveja preta 

• Vinho branco 

 

 

 

Modo de preparação  
Fazer um refogado com cebola, azeite, pimentão, bacon e chouriço, quando 

estiver pronto adicionar a carne de vaca e o frango picado, deitar os temperos a 

gosto q.b., a cerveja preta, o vinho branco, deitar os legumes macedónia e deixar 

cozer.  

O segredo para ficar saboroso é cozer a lenha, deixar que tudo esteja cozido e 

de seguida deitar o macarrão. Não deixar cozer muito, pois com o calor acaba por 

cozer. Mexer bem e tapar a panela.  

 

Obs: Para servir nada melhor do que comer em ambiente natural, rodeado da 

família e acompanhamento com um bom vinho. 

As quantidades dos ingredientes, serão de acordo com o número de pessoas, e é 

sempre tudo sem medida certa, pois não fosse este a macarronada à moda do pai!  

Bom apetite....  
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71. Esparguete com camarão 
 

 

Ingredientes 
• 1 pacote de esparguete 

• 1 Kg de camarão sem casca 

• 2 limões 

• 3 colheres de sopa de azeite 

• 2 dentes de alho 

• 1/2 cebola 

• Sal a gosto 

• 1 lata de molho de tomate 

• 2 tomates 

• Salsa a gosto 

• Manjericão 

 

 

 

Preparação 
Temperar os camarões com os limões e reservar. 

Numa panela, coloque o azeite, a cebola, o alho e deixe dourar. 

Colocar o camarão e fritar ligeiramente até que fique rosado. 

Adicionar o molho de tomate, o tomate cortado em pedaços grandes e mexer 

bem por alguns minutos. 

Acrescentar um pouco de água se necessário e corrigir o sal. Reservar. 

Cozinhar o macarrão conforme as instruções da embalagem. 

Colocar o camarão numa travessa com forme as instruções da embalagem. 

Colocar o macarrão numa travessa, despejar o molho, salpicar a salsa e o 

manjericão fresco e servir. 
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73. Massa de peixe com miolo 

de camarão 
Quantidade: 4 pessoas | Tempo de preparação: 30 minutos 

 

 

Ingredientes 
• 200/250gr - Miolo de camarão 

• 250 gr de Salmão 

• 250 gr de Perca do Nilo 

• 6 dentes de alho 

• 1 pimentão vermelho 

• 10 tomates cherry 

• Pimenta preta q.b 

• Azeite q.b 

• 250 gr massa de conchas 

• 1 Malagueta  

• sal q.b 

• 1 molhinho de Salsa 

 

 

 

Preparação 
Começar por colocar água a ferver para cozer a massa.  

Entretanto, deitar o azeite numa frigideira e fritar os camarões juntamente 

com o peixe. Reservar. 

Quando a água estiver a ferver deitar o sal até esta parecer água do mar. Juntar 

de seguida a massa e deixar cozer seguindo os tempos da embalagem para ficar 

al-dente. 

Na mesma frigideira do peixe, colocar um bom fio de azeite para fritar um pouco 

o alho cortado.  

Cortar umas argolas da malagueta e juntar à fritura, bem como pimenta preta 

a gosto.  
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Cortar os tomates em quartos, juntar na frigideira até que estes comecem a se 

desfazer e de seguida deitar umas fatias fininhas de pimentão.  

Desfazer o peixe em lascas, juntar ao refogado com os camarões, bem como a 

massa acabada de cozer. Adicionar um pouco da água da cozedura para criar um 

molho.  

Desligar o fogão, picar a salsa e envolver na massa.  

Servir de seguida. 
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Bebidas
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74. Licor de coco 
  

 

Ingredientes 
• 3 l de leite mimosa gordo 

• 1,2 l de álcool ? 

• 2kg de açúcar 

• 1€ de essência de coco 

• 2 chávenas de coco 

 

 
 

Preparação 
Colocar o leite ao lume com o açúcar e o coco ralado, até ferver e reservar. 

No dia seguinte, acrescentar a essência de coco e o álcool e coar. 

 

  



Dia da Família - 2021 Receitas do Guiné 
 

EB1/PE/C do Lombo do Guiné Página 90 de 92 
 

75. Licor de caramelo 
  

 

Ingredientes 
• 1 litro de álcool 

• Essência de caramelo para 1 litro 

• 100 Caramelos de nata (600 gramas) 

• 2,5 dl litros de leite 

• 1 Pudim de Caramelo "Boca Doce" 

• 1 Pudim de Chocolate "Boca Doce" 1 Kg de açúcar 

 

 
 

Preparação 
Juntar aos caramelos, meia chávena de água e deixar cozer durante 10 minutos.   

Adicionar o leite e o açúcar até derreter. 

Juntar os pudins e deixar ferver durante 15 minutos.  

Acrescentar a essência de caramelo e o álcool. 
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76. Smoothie de morango e mel 
 

 

Ingredientes 
• 2 colheres (sopa) de aveia 

• 1/2 banana 

• 8 Morangos 

• 200 ml de Leite 

• 1 Colher (sobremesa) de Mel 

• 1 Colher rasa (sobremesa) de açúcar - opcional 

 

 
 

Preparação 
Lavar os morangos cuidadosamente 

Adicionar todos os ingredientes na liquidificadora até obter uma mistura 

Juntar dois cubos de gelo à mistura e servir. 
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