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Canapés de Salame
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Ingredientes
• 300 g de salame italiano fatiado

• 1 pão de forma sem casca e fatiado

• 1 copo de leite integral

• Sal a gosto

• Papel laminado cortado em quadrados
(a medida do lado é a metade da largura do rolo: 15 cm)



1. Acrescente sal a gosto ao leite e em um prato fundo 
coloque as fatias de pão, uma de cada vez.

2. Coloque aos poucos o leite em cima de cada 
fatia, com uma colher, embebendo o pão, mas sem 
que chegue a ficar mole a ponto de desmanchar.

3. Coloque a fatia de pão molhado sobre o quadrado de 
papel alumínio e por cima do pão molhado coloque 
uma fatia de salame.

4. Enrole como um rocambole; mantenha o formato 
enrolando-o com o papel alumínio e torcendo as pontas, 
para fixar na posição.

5. Coloque em um saco plástico, sem apertar os 
cilindros, leve-os ao congelador por aproximadamente 
1 hora ou até que estejam firmes.

6. Ao retirar do congelador, recorte as pontinhas 
enroladas para dar acabamento, mas não retire o 
papel alumínio.

7. Com uma faca de serra pequena, corte os cilindros 
ao meio, no sentido da largura. Faça um corte 
inclinado, diagonal.

8. Arrume em uma bandeja redonda, com a face de 
corte virada para fora.

Modo de Preparo
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Dica
Pode ser congelado por até 2 semanas. No dia de 
servir, descongele e corte.



Salada de Macarrão
Ingredientes
• 500 g de macarrão parafuso
• 200 g de presunto picado
• 200 g de muçarela picada
• 100 g de azeitona verde fatiada
• 1 vidro de palmito
• 1 lata de milho verde
• 1 lata de ervilha
• 1 pote de maionese
• 1 lata de creme de leite
• 2 tomates picados
• Salsinha e cebolinha a gosto
• Sal a gosto
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Modo de Preparo
1. Cozinhe o macarrão normalmente, coloque em um 
refratário, depois misture o restante dos ingredientes 
ao macarrão, deixando por último a maionese e o 
creme de leite.

2. Leve à geladeira por aproximadamente 1 hora.

3. Sirva com alguma carne assada!

Importante
• Durante os minutos em que o seu macarrão 
estiver cozinhando, deixe o fogo no máximo e a 
panela destampada. Isso porque o fogo alto 
deixará a água sempre fervendo, o que fará com 
que a massa cozinhe por igual.

• Um dos truques para ter um macarrão perfeito é 
se certificar de que ele está sendo cozido em água 
salgada. Para isso, quando a água já tiver fervido, 
acrescente 1 e 1/2 colher de sopa para cada 1/2 kg 
de macarrão.

• Além disso, é essencial que os demais 
ingredientes da sua salada de macarrão simples 
com maionese estejam prontos antes do 
macarrão. Assim que a sua massa estiver cozida e 
escorrida, acrescente-a imediatamente à 
maionese para incorporá-lo. Se a sua massa ficar 
pronta antes do restante da salada, ela acabará 
grudando durante o período de espera.
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Carne Assada
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Ingredientes
• 1kg de carne para assar (da sua preferência)

• 6 dentes de alho

• Suco de 1 limão e meio

• Sal a gosto

• 1/4 de xícara de chá de óleo

• Água para o cozimento da carne



Modo de Preparo
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1. Tempere a carne com o alho triturado, o suco do 
limão e o sal. Deixe de um dia para o outro no tempero 
para adquirir gosto.

2. Em uma panela grande, coloque o óleo e deixe 
esquentar.

3. Coloque a carne na panela e vá virando a medida em 
que ela for dourando. Não deixe a panela secar. Vá 
pingando um pouco de água para a carne pegar cor e ir 
cozinhando ainda mais.

4. Repita este processo até que a carne esteja 
completamente cozida.

5. Corte a carne em fatias e sirva ainda quente.



Ingredientes
• 1 pacote de massa para lasanha pré-cozida (500g)

• 100g de queijo parmesão ralado

• 2 colheres (sopa) de azeite

• 2 dentes de alho amassados

• 2 maços de brócolis em buquês

• 2 copos de requeijão cremoso (200g cada)

• 1 xícara (chá) de queijo de minas padrão ralado

• 1 pitada de noz-moscada ralada

Lasanha de Brócolis
com Queijo
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Modo de Preparo
1. Para o recheio, em uma panela, aqueça o azeite, em fogo 
médio, coloque o alho e refogue o brócolis por 5 minutos.

2. Retire do fogo, misture o requeijão, deixe esfriar e junte 
o queijo de minas, a noz-moscada e o sal. Reserve.

3. Para o molho, ferva o molho de tomate, o caldo de 
legumes, a água e o orégano em fogo baixo por 10 
minutos. Adicione o azeite, misture, desligue e reserve.

4. Monte a lasanha em um refratário grande colocando 
um pouco de molho no fundo e formando camadas de 
massa, recheio de brócolis, queijo mussarela e molho 
de tomate.

5. Termine com o molho de tomate e polvilhe com queijo 
parmesão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno 
médio, preaquecido, por 20 minutos ou até borbulhar.

6. Retire o papel e deixe gratinar por mais 10 minutos. 
Desligue, retire e deixe descansar por 10 minutos antes 
de cortar e servir.

Ingredientes
• 2 colheres (chá) de sal

• 500g de molho de tomate

• 1 cubo de caldo de legumes

• 1 e 1/2 xícara (chá) de água

• 1 colher (sopa) de orégano

• 1 colher (sopa) de azeite
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Arroz Doce
com Maracujá
Ingredientes
• 1 xícara (chá) de Arroz Saboroso

· 4 xícaras (chá) de água

· 2 xícaras (chá) de açúcar

· ½ xícara (chá) de suco de maracujá

· 1 litro de leite

· Polpa de 2 maracujás

· 1 xícara (chá) de açúcar



Modo de Preparo
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Calda de maracujá
Numa panela, misture a polpa de 2 maracujás e 1 
xícara (chá) de açúcar e leve ao fogo até ficar uma 
calda. Sirva com arroz doce.

1. Cozinhe 1 xícara (chá) de Arroz Saboroso até o arroz 
ficar macio. 

2. Junte 2 xícaras (chá) de açúcar, ½ xícara (chá) de suco de 
maracujá e 1 litro de leite e deixe ferver até ficar cremoso, 
mexendo de vez em quando. Retire e deixe esfriar.



Para mais receitas,
inscreva-se agora
no nosso canal :

youtube.com/c/SaborosoArrozeFeijão

/arrozefeijaosaboroso

https://www.youtube.com/c/SaborosoArrozeFeij%C3%A3o

