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Cozinha

Brasileira
Do país do Samba chegam-nos alguns dos
mais incríveis sabores do mundo. Composta
por combinações de aromas e sabores vindos
um pouco de toda a parte, a gastronomia
brasileira é tão rica no paladar como nas suas
influências, graças a um encontro de culturas
tão diversas como a indígena, a africana, a
asiática e até mesmo a europeia.
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Brasil

Pão de

Queijo, Alho
e Iogurte

Ingredientes para fazer
Pão de Queijo, Alho e Iogurte:
3 copos de farinha de trigo
sarraceno
1 c. café fermente em pó
2 iogurtes naturais

1 c. chá de azeite
q.b queijo mozarella
ralado
1 c. café em pó

q.b sal
q.b alecrim desidratado

Como fazer Pão de Queijo, Alho e Iogurte:
Dica da chef:
Pode substituir o alecrim
por qualquer outra erva
aromática, ou pode retirar
este ingrediente e fazer os
pãezinhos simples. Este
pães são mais saborosos se
comidos quando acabados
de fazer!

Junte a farinha, o fermento, o alho em pó e o alecrim.
Misture o iogurte e o azeite e adicione à mistura anterior,
misture bem com as mãos, até ter uma massa moldável
que não se cole às mãos.
Adicione o queijo e volte a misturar. Molde as bolinhas e
leve ao forno num tabuleiro forrado com papel vegetal,
durante cerca de 15 minutos

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Samanta McMurray

Pão de Queijo
GUT0’S
600g
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Farofa Mandioca/
Milho Temperada
YOKI
500g

Brasil

Farinha
Mandioca
Crua
YOKI
500g

Polvilho Doce/
Azedo
DOBRASIL
500g

Farinha Branca/Amarela
PAN
1kg

Tapioca
DA TERRINHA

Hidratada Branca
4x90g

Feijão Carioca
SANTIAGO
1Kg

Farinha de Rosca
SINHÁ

Kimilho Flocão
YOKI
500g
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Amendoim Crocante
DACOLÓNIA
140g

500g

Biscoito Polvilho
NAZINHA
Queijo/Bacon/Salgado
100g

Amendoim Japonês
SANTA HELENA
70g

Brasil

Tapioca
de Salmão

Ingredientes para fazer
Tapioca de Salmão:
200g Tapioca Granulada
Água q.b
180g Salmão Fumado

80g Rúcula
100g Pepino
10g Cebolinho

2 Iogurtes Naturais
Sal q.b
Pimenta q.b

Como fazer Tapioca de Salmão:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Prepare o molho de iogurte: Pique o cebolinho, corte o
pepino aos cubos e envolva no iogurte natural.
Distribua a tapioca granulada num prato, adicione água
lentamente até que os grãos se unam e formem uma pasta
consistente. Amasse a massa, coloque numa frigideira
antiaderente previamente aquecida e deixe cerca de dois
ou três minutos até as bordas começarem a descolar, vire,
deixe apenas uns segundos, volte a virar e recheie com
salmão fumado, molho de iogurte e rúcula, tempere com
sal e pimenta.
Sugestão: Acompanhe com salada de coentros Auchan e
manga cortada aos cubos.
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Doce de Leite
AFG

Brasil

350g

Goiabada
PREDILECTA
300g

Paçoquita Doce
SANTA HELENA
288g

/ LINK

Mariola
Doce de Banana
DACOLÔNIA

Pé de Moça
DACOLÔNIA
NICE CREAM DE
MORANGO, BANANA
E AÇAI

190g

300g

Dica da Nutricionista:
Polpa de Fruta Açaí
c/ Banana/Açaí
Zero Açucar/Açaí +
Guaraná
NATIVE
160ml

O açaí é considerado um
superalimento porque é
rico em antioxidantes e
outros nutrientes como a
vitamina A, vitaminas do
complexo B e ferro. Pode
ser utilizado em bebidas,
doces e gelados.

Polpa de Fruta Açaí/
Açaí Zero Açucar
NATIVE
480ml

Polpa de Fruta
Pitaya
NATIVE
160ml
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Polpa de Acerola/Mamão/
Manga/Goiaba/Açaí/Caju
BRASFRUT
400g

Doce de Amendoim Gibi
SANTA HELENA
110g

Brasil

Brigadeiro
de Açaí

Ingredientes para fazer
Brigadeiro de Açaí:
1 Lata de Leite Condensado
1 Lata de Creme de Leite
50g Chocolate Branco

1 c. açaí em pó
Chocolate Granulado q.b

Como fazer Brigadeiro de Açaí:
Numa caçarola ao lume, misture o leite condensado e o
creme de leite. Quando a mistura começar a ferver, junte o
chocolate branco e deixe atingir o ponto do brigadeiro.
Adicione uma colher de açaí em pó e misture. Unte as mãos
com um pouco de óleo para não colar e enrole pequenas
bolas do preparado previamente arrefecido.
Finalize, passando os brigadeiros pelo chocolate granulado.

/ LINK

AÇAÍ:FONTE DE
ENERGIA TROPICAL

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Brasil
/ LINK

Dica da Nutricionista:
PITAYA, EXÓTICA E
NUTRITIVA

Physalis
Kg

Rica em fibra e fonte de vitaminas
do complexo B, vitamina C,
cálcio e fósforo, pode comer
pitaya ao natural ou utilizar
a sua polpa para fazer sumo.
Basta colocar polpa congelada
num liquidificador, adicionar
500ml de água ou água de coco e
misturar!

Pitaya Vermelha
Kg

Pitaya Amarela
Kg
Ananás Baby

Manga Maturada
Kg

Cana de Açucar
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Brasil

Maracujá Roxo
Kg

Tamarilho
Kg

Carambola
Kg

Maracujá Amarelo
Kg

/ LINK

ALIMENTAÇÃO PARA
UM BRONZEADO
SAUDÁVEL

Granadilha
Kg

Goiaba
Kg

Bananito
Kg

Papaia
Kg

Mamão
Kg
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Cozinha

Mexicana
Quando os colonizadores espanhóis
chegaram ao continente, na cidade
de Tenochtitlán, conhecida hoje
como Cidade do México, que verificaram que os povos consumiam
pratos com milho, tais como a
tortilla com feijão e ervas. Posteriormente, os colonos inseriram na
culinária, alimentos como vinho,
carne de vaca e arroz.
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México

Tacos

com Chili e

Guacamole

Ingredientes para fazer
Tacos com Chili e Guacamole:
1 Pacote Tacos
12 Abacates
40 Coentros
2 Limas-sumo
100g Cebola Roxa
3 Tomates Chucha

Carne Picada de Novilho
150g Feijão Preto Cozido
100g Queijo Cheddar Ralado
100g Alface
40g Cebola
2 Dentes de Alho

Cominhos q.b
Azeite q.b
Vinagre q.b
Sal q.b
Malagueta Fresca(opcional)
1 folha de louro
Pimenta Preta q.b

Como fazer Tacos com Chili e Gaucamole:

/ LINK

OS BENEFÍCIOS DO
ABACATE

Guacamole: Corte os abacates ao meio e retire o
caroço. Com uma colher de sopa retire a polpa. Pique
a cebola roxa. Retire as sementes do tomate e corte
em cubos pequenos.
Esprema as limas e reserve o sumo. Num liquidificador adicione o abacate, os coentros, o sumo de lima,
o sal, a pimenta e regue com um fio de azeite. Junte
também a cebola roxa à mistura obtida. Por fim, adicione a malagueta picada se gostar de um toque de
picante.
Chili: Pique a cebola, o alho e a malagueta e de
seguida refogue-os num tacho com um fio de azeite.
Adicione ao refogado a folha de louro e os cominhos.
Refogue a carne até estar dourada e solta. Tempere
com sal e pimenta. Adicione a polpa de tomate e o
feijão preto e deixe cozinhar durante 20 minutos.
Retifique os temperos e finalize com coentros picados.
Para a montagem dos tacos utilize alface, o chili e o
guacamole e queijo ralado. Leve a gratinar.

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Molho Picante
AUCHAN

315g

/ LINK

Molho Muito Picante
AUCHAN

ABACATE: UM
ANTIOXIDANTE
TROPICAL

315g

Abacate Hass
Kg

Molho p/ Fajitas
AUCHAN
c/ Legumes
430g

Molho Queijo
AUCHAN
300g

Tortilha com Óleo de Vegetal
e Chili/Queijo/Natura
AUCHAN
185g

A tortilla, feita a partir de milho,
surgiu como uma alternativa aos
talheres, que eram muito caros na
antiguidade e nem todos podiam
comprar. Até hoje, é uma tradição
em quase todas as refeições.
Molho Guacamole
AUCHAN

300g

Molho Dip
MEXIFOODS
Sour Cream
240g
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Molho Dip
MEXIFOODS

Guacamole
240g

E.U.A
México

Nachos

Guacamole
e Pico de Gallo
com

Ingredientes para fazer
Nachos com Guacamole e Pico de Gallo:
1 Pacote Tortilhas
de Milho Auchan
12 Abacates
20g Coentros
2 Limas-sumo

100g Cebola Roxa
3 Tomates Chucha
Azeite q.b
Vinagre q.b

Sal q.b
Pimenta Preta q.b
Malagueta Fresca
(opcional)

Como fazer Nachos com Guacamole e Pico de Gallo:
Guacamole: Corte os abacates ao meio e retire o caroço.
Com uma colher de sopa retire a polpa. Pique a cebola roxa. Retire as sementes do tomate e corte em cubos
pequenos.
Esprema as limas e reserve o sumo. Num liquidificador
adicione o abacate, os coentros, o sumo de lima, o sal, a
pimenta e regue com um fio de azeite. Junte também a cebola roxa à mistura obtida. Por fim, adicione a malagueta
picada se gostar de um toque de picante.
Pico de Gallo: Corte o tomate em quartos, retire as sementes e corte em cubos. Pique os coentros e a cebola.
Pique também a malagueta fresca, a gosto. Misture todos
os ingredientes e tempere com sal, pimenta, azeite e
vinagre.

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Taco Shells
OLD EL PASO
Wraps Tortilhas de Trigo
AUCHAN
370g

156g

Tortilhas de Trigo/
Trigo e Milho
AUCHAN
320g

Chili c/ Carne
OLD EL PASO
418g

Kit Burritos
AUCHAN
8 Unid.
510g

Kit Fajitas
AUCHAN
8 Unid.
505g

Mini Pizzas
BUITONI

Piccolinis Mexicana
270g

Churros p/ forno
MAHESO
500g
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Chili Vegetariano
IGLO
400g

México

Chili

Vegetariano
com Picante

Ingredientes para fazer
Tacos com Chili e Guacamole:
1 Frasco Feijão
Vermelho ou Preto
(400g)
200g Cogumelos
2 Cenouras Raladas
1 Cebola Média

2 Dentes de Alho
1 Malagueta Verde
(c/ sementes para
extra picante)
4 tomates maduros
1 pimento verde médio

4 c. sopa polpa de tomate
1 c. sopa azeite
1 pitada cominhos em pó
1 c. café sal
q.b coentros
1 chávena arroz basmati

Como fazer Tacos com Chili e Gaucamole:
Arroz: Lave bem o arroz e escorra, colocando-o numa
panela funda. Ferva água numa chaleira para acelerar o processo e adicione 2 medidas de água a ferver
para 1 medida de arroz. Deixe que a água e o arroz
comecem a levantar fervura com a panela destapada.
Assim que a fervura iniciar, coloque o lume brando e
tape a panela deixando o arroz cozinhar durante 10
minutos, ou até a água ficar totalmente absorvida.
No final mexa com a ajuda de um garfo (e não uma
colher) para o arroz ficar bem solto.
Chili: Coloque a cebola e o alho picados a alourar em
azeite numa panela até a cebola ficar transparente.
Adicione os cominhos em pó, a malagueta, os talos
dos coentros picados e misturar. Corte o tomate em
pedaços e coloque na panela juntamente com a polpa
de tomate e a cenoura ralada. Deixe apurar durante 5
minutos em lume brando ou até o tomate ficar desfeito. Adicione o pimento aos cubos, envolva bem e
junte o feijão deixando apurar 10 minutos em lume
brando com a tampa fechada. Por fim adicione os
cogumelos fatiados, retificando o tempero com sal.
Espere mais 5 minutos e retire do lume. Sirva com
coentros picados no topo e o arroz basmati cozido.

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Samanta McMurray
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México

Margarita

Ingredientes para fazer
Margarita
600ml Sumo de Lima
600ml Tequila
600ml Triple Sec

50g Açúcar
8 c.chá sal
q.b gelo picado

1 lima- raspa

Como fazer Margarita:
Num shaker, misture o sumo de lima, o açúcar e a
raspa de uma lima. Agite bem e deixe repousar. Adicione a tequila, o triple sec e o gelo picado e agite
novamente o shaker. Molhe o rebordo de um copo de
cocktail e role-o sobre sal, de forma a ter uma linha
de sal em todo o rebordo. Deite a bebida nos copos, e
sirva com uma rodela de lima.
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Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Cozinha

Americana
Os costumes alimentares e os pratos típicos norte-americanos são
resultado dos costumes e ingredientes de outras culturas.
Do milho utilizado pelos índios que
viviam no território americano, às
massas trazidas pela onda de imigrantes de Itália que chegaram ao
país no século XX.
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E.U.A

Mac and
Cheese

Ingredientes para fazer
Mac n’ Cheese:

Macarrão c/ Queijo
FOODTOWN
206g

20g Massa Cotovelo
ou Macarrão
300ml Béchamel
60g Queijo Gruyère
Ralado

60g Queijo Cheddar
Ralado
60g Queijo Parmesão
Ralado
Oregãos Secos q.b

Miolo de Broa de Milho
Ralado
Tomilho q.b
Sal q.b
Pimenta Preta q.b

Como fazer Mac and Cheese:
Comece por cozer a massa al dente numa panela com
água a ferver e uma pitada de sal. Escorra a massa,
arrefeça em água fria e reserve. Num tacho em lume
brando aqueça o molho béchamel com os queijos.
Tempere com tomilho. Adicione a massa ao preparado, envolva e coloque num recipiente de ir ao forno.
Misture a broa com o queijo parmesão. Coloque por
cima do preparado e leve ao forno a gratinar durante
8 minutos a 180ºC.

Mostarda
FRENCH’S
226g

Macarrão com Queijo
VIA EMILIA
300g

Red Hot Pepper Sauce
FRANK’S
148ml

Sopa de Tomate/
Cogumelos/Frango
CAMPBELL’S
295g
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Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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E.U.A

Panquecas
de Aveia
e Amêndoa

Ingredientes para fazer
Panquecas de Aveia e Amêndoa:
100g Farinha de Aveia
sem glúten
50g Farinha de Amêndoa
1 Ovo Inteiro

2 Claras de Ovo
Bebida de Amêndoa
sem Açúcar
1 pitada de Canela

1 c. café Óleo de Coco
(p/ cozinhar)
1 c. Sopa de Mel
1 c. Chá de Fermento
em pó

Como fazer Panquecas de Aveia e Amêndoa:

Uma sugestão diferente
e uma versão original
de uma receita que já
faz parte da cozinha
internacional.

Mhh
mm
m

Coloque as farinhas, a canela, o fermento numa tigela e
misture até ficar homogéneo. Adicione os ovos e a bebida de amêndoa e volte a misturar até obter uma massa
cremosa.
Aqueça bem uma frigideira e coloque no mínimo juntando
o óleo de coco. Cozinhe uma panqueca de cada vez cerca
de 3 minutos de cada lado até terminar a massa.
Sirva com fruta à escolha.

Samanta McMurray

.. .
Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

/ LINK

FRUTOS VERMELHOS,
ALIADOS PARA A SUA
IMUNIDADE
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E.U.A

Blondie
de Limão e

Coco

Ingredientes para fazer
Blondie de Limão e Coco:
4 c. sopa coco ralado
1 chávena tâmaras
200g farinha de amêndoa

Raspa de Limão
1/2 Sumo de Limão

Como fazer Blondie de Limão e Coco:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Coloque todos os ingredientes num processador de
comida e triture até formar uma bola de massa. Coloque a massa num tabuleiro retangular forrado com
papel vegetal e espalhe até ficar com uma camada
de 1cm aproximadamente. Leve ao congelador por 1h
ou coloque no frigorífico durante a noite. Sirva fresco
com iogurte e framboesas.

Samanta McMurray

Uma sobremesa
deliciosa e fresca
que demora
“menos de nada”
a preparar. Não
deixe de provar!
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E.U.A

Milkshake
de Morangos

Ingredientes para fazer
Milkshake de Morangos:
600ml Leite Frio
100ml Natas Frias

250g Morangos Frescos
80g Açúcar

Como fazer Milkshake de Morangos:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Lave e arranje os morangos. Coloque todos os
ingredientes numa liquidificadora e triture durante
1 minuto. Sirva gelado com uma ou duas pedras de
gelo.

/ LINK

OS MORANGOS SÃO UMA
DELÍCIA. SABIA QUE
TAMBÉM FAZEM BEM?
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Gelado
HÄAGEN-DAZS
Cookies & Cream/Strawberry Cheesecake/Doce de Leite/Chocolate Belga/
Salted Caramel/Morango/Nozes de
Macadâmia/Baunilha Praline
460ml

Pipocas de Microondas
ACT II
Manteiga Extra
85g

Xarope p/ Panquecas
COUNTRY KITCHEN

Prep. p/ Panquecas
MRS. BUTTERWORTH’S
907ml

710ml
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Panquecas
AUCHAN
240g
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Cozinha

Europa
de Leste
A maior similaridade entre países

tão diversos é, com certeza, a paprica.
A especiaria feita a partir de pimentões secos está presente nas
panelas de cozinhas turcas a polonesas. Além dela, é fácil encontrar nas
preparações que saem das cozinhas da
região do Leste Europeu condimentos
como pimenta-do-reino e gengibre,
ambas especiarias picantes.

26

Europa
de Leste
Bolacha Kayfovyie Pryaniki
Com Semente Papoila
400g
Trigo Osobaya
de Sarraceno
900g

Pepino Petrovskiye
860g

Pepino Monolith de
Barril
860g

Fígado de Bacalhau em
Óleo de Bacalhau
STEINHAUER
120g

Bolacha Severniy Pryaniki
Polyus
400g

Couve Hrustyashaya Branca
Pouco Salgada
840g

Halva Amendoim Zoiotoy
Vek:270g

Snack Max de
Milho Doce
100g

Espadilhas Brivais
Vilnis De Riga Em Óleo/Tomate
160g/240g

Doce Sefir
VKUSNYASHA
250g

Doce Sefir Baunilha e
Morango
VKUSNYASHA
350g

Rosquinhas Malyutka
Hlibodar Baunilha
270g

Doce Sefir Leite
Condensado
VKUSNYASHA
300g
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Grécia

Húmmus

Ingredientes para fazer
Húmmus:
250g Grão-de-Bico
cozido com Calda
2 c. Sopa de Tahini
1 Dente de Alho

1/2 Cebola Roxa picada
1 c. café Cominho moído
20g Coentros Picados
Sumo 2 Limões

Óleo de Sésamo Virgem q.b
Sal q.b
Pimenta q.b
Colorau q.b

Como fazer Húmmus:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Escorra o grão-de-bico e reserve a calda. Bata o grãode-bico até obter um puré. Adicione a cebola, o alho e
o tahini e bata adicionando gradualmente a calda do
grão-de-bico, o sal, o óleo de sésamo, a pimenta e o
cominho. Adicione gradualmente o sumo de limão até
obter um creme espesso, a gosto. Sirva numa tigela e
decore com um pouco de coentros e colorau.

Veja o vídeo e descubra
como fazer húmus passo
a passo com o nosso Chef
Serrano!

Grécia

Salada
Grega
Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Ingredientes para fazer
Salada Grega:
3 c. Sopa Azeite Extra
Virgem
2 c. Vinagre de Vinho
1/2 c chá Oregãos Secos
1/4 c. chá Sal Marinho
3 Tomates Cortados em
Gomos

1/4 Cebola Roxa Fatiada
em Anéis
1/2 Pepino Cortado em
Grossas Meias Luas
1/2 Pimento Verde Cortado
Fino

100g Queijo Feta cortado
em pequenos cubos
15 Azeitonas Pretas
kalamata
Pimenta Preta
Moída q.b

Como fazer Salada Grega:
Num pequeno frasco com uma tampa de rosca coloque
o azeite, o vinagre, o sal, os orégãos e agite para misturar. Coloque os restantes ingredientes numa tigela
grande, à exceção do queijo feta. Regue a salada com o
molho e misture delicadamente. Deixe apurar antes de
servir. Decore a salada com pimenta e o queijo feta.

Saudável
!
o
s
o
r
o
b
a
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Grécia

Moussaka

Ingredientes para fazer
Moussaka:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

600g Carne de Borrego
limpa cortada em cubos
80g Cenoura
60g Cebola
2 Dentes de Alho

300g Beringela
200g polpa de tomate
300g Molho Béchamel
100g queijo ralado
30ml azeite

q.b sal
50ml vinho branco
q.b cominhos
q.b pimenta preta
q.b oregãos

Como fazer Moussaka
Num tacho ao lume, refogue em azeite a cebola e o
alho. De seguida adicione a cenoura e deixe cozinhar
durante 3 minutos. Junte o borrego e deixe corar.
Adicione a marinada ao tacho até evaporar o vinho.
Adicione a polpa de tomate e cozinhe 15 minutos em
lume brando. Numa frigideira anti aderente, coloque
um fio de azeite e core as fatias de beringela, de cada
lado.
Montagem: Num tabuleiro de levar ao forno monte a
Moussaka em camadas:
1. Beringela e queijo
2. Borrego
3. Béchamel
Repita as camadas e finalize com beringela e queijo
ralado. Leve ao forno a gratinar, durante 15 minutos a
200ºC.
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Grécia
Kataifi Mini
KANDYLAS
Doce Tradicional Grego
180g

O kataifi é uma sobremesa feita de finos ninhos
de massa “cabelo de anjo”, com um delicioso
interior de doce de amêndoa. Hmmm!

Mini Rolinhos
7 DAYS
Queijo Feta/ Espinafres
800g

Mussaka
MAHESO
Lasanha de Beringela
300g

Azeitona Verde
OLYMP
Kalamata/Recheadas
c/ Pimentão
200g

Óleo de Sésamo
HAITOGLOU
250ml

Barras
JANNIS
Sésamo 40g
Sésamo c/
Choc.Preto 30g

Pasta de Sésamo
TAHINI
300g
Barra Mirtilo Vermelho e
Amêndoa
JANNIS
35g

Barras Halvas
HAITOGLU
Barras com Caucau
40g

Pimento Japaleño
ROYAL
Fatiado Misto em
Salmoura
100g

Pimentão Vermelho
ROYAL
Doce c/ Creme de
Queijo
140g
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Cozinha

Africana
Um Continente quente e fértil em
sabores intensos, que exporta
uma importante cultura gastronómica que há muito conquistou os quatro cantos do mundo.
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Tamarindo
KG

Caçarola 24cm/28cm/34cm
Panela 28 cm
VIEIRA
Alumínio

Banana p/ Assar
KG

Inhame
KG

Colher de Madeira
POLEGAR
30cm/ 35cm

Cabeça de Aipo
KG

Fuba Amarelo
SANTIAGO

Óleo de Palma
SANTIAGO
500g

500g

Moamba
AFG
400g

Milho Branco/ Amarelo/Pintado
Feijão Congo/Fava/Pedra/
Feijoca/Canário
SANTIAGO
700g

Infusão Flor de Hibisco
SANTIAGO
200g

Arroz Perfumado
SABURA
1kg

Folha de Mandioca
ZENA
Pasta de Amendoim
AFG
500g

370g

Calabaceira
AFG
250G
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Marrocos

Lula

Marroquina

Ingredientes para fazer
Biscoitos da Sorte:
1kg Lulas
200g Cuscuz
1 Cebola Roxa Picada
1 Pimento Verde em
cubos
1 Pimento Vermelho
em Cubos

1 Pimento Vermelho
em Cubos
2 dentes de alho Picado
10g Hortelã picada
10g Salsa picada
1 Limão(sumo e raspa)
2 Laranjas em gomos

Sal q.b
Pimenta q.b
Azeite q.b
Garam Massala q.b
Açafrão q.b

Como fazer Lulas Marroquinas:
Amanhe as lulas, corte em tiras e leve a marinar em
azeite, alho, sumo de limão, sal e pimenta. Salteie e
leve ao forno a 180° durante 8 minutos. Abra o cuscuz
com caldo de peixe (opcional, pode ser água) o açafrão e o garam massala, adicione a salsa, a hortelã, a
cebola, os pimentos, os gomos de laranja e retifique
de temperos. Sirva os cuscuz com as lulas no topo.

/ LINK

ERVAS AROMÁTICAS E
ESPECIARIAS:
MILITANTES DE
CORAÇÕES
SAUDÁVEIS
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Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Marrocos

Chá Verde
com Mel e
Hortelã
Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Ingredientes para fazer
Biscoitos da Sorte:
Folhas de Chá Verde
Mel q.b
Hortelã q.b

Como fazer Chá Verde com Mel e Hortelã
Coloque num bule as folhas de chá verde, mel a gosto
e um ramo de hortelã. Adicione água a ferver e deixe
repousar durante 3 minutos.
Sirva acompanhado de frutos secos e bolinhos secos
com canela e amêndoa.

/ LINK

HORTELÃ: MAIS DO QUE
UM SABOR FRESCO

te...

Que reconfortan
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Moçambique

Matapa
de Camarão

Ingredientes para fazer
Matapa de Camarão:
200g Miolo de Amendoim
Torrado e Descascado
500g de Leite de Coco
700g de Camarão
Descascado 30/40

1kg Folhas Couve
Portuguesa
Sal a gosto

Como fazer Matapa de Camarão:
Triture o amendoim até obter um pó, dissolva em meio
litro de água e adicione o leite de coco. Pique as folhas
de couve. De seguida, coloque ao lume um tacho com
tampa e cozinhe as folhas de couve em lume brando,
com pouca água. Noutro tacho ferva o preparado de
leite de coco e adicione as folhas de couve já cozinhadas. Tempere com sal. Decore com o camarão cozido e
sirva acompanhado de arroz basmati.
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Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Moçambique

Camarão
Grelhado de
Moçambique

Ingredientes para fazer
Camarão Grelhado de Moçambique:
4 camarões 10/20
20g Salsa
1 Lima
1 Dente de Alho

2g Malagueta
Azeite q.b
Sal q.b
Pimenta Preta q.b

Como fazer Camarão Grelhado de Moçambique:
Retire a casca do camarão, deixando apenas a cabeça
e o rabo. Descasque e pique o alho. Pique a malagueta
e a salsa. Retire a raspa e o sumo da lima.
Marine os camarões em sal, pimenta, sumo de lima,
alho, malagueta e um fio de azeite.
Reserve no frio durante 15 minutos. Grelhe os camarões e acompanhe com uma salada fresca e pão
torrado.

/ LINK

COMER MARISCO?
SIM, E COM SAÚDE!

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Angola

Moamba
acompanhada de

Quiabos e Funge
de Milho

Ingredientes para fazer
Moamba
1 Galinha
1 Cebola Grande
3 Tomates Maduros
3 Dentes de Alho

Funge
1 Folha de Louro
1 Limão
6 c. sopa de Óleo
de Palma

1 c. sopa Ginguba
(pasta de amendoim)
250g Farinha de Milho
Sal q.b

Como fazer Moamba:
Limpe e corte a galinha em pedaços. Tempere com sal e
leve ao lume com a cebola e o alho, previamente picados, o louro, o tomate limpo de sementes e picado, o
óleo de palma, a ginguba, o sumo de limão e o piripiri.
Deixe estufar em lume brando e “sacuda” o tacho de vez
em quando. Descasque e corte em pedaços as beringelas e as courgetes e junte-as à galinha, quando esta
começar a ficar tenra. “Sacuda” o tacho com cuidado e
deixe cozer. Quando a galinha estiver quase cozida, junte
os quiabos limpos e cortados em rodelas.
Como fazer Funge de Milho:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Leve 1 litro de água com sal ao lume e deixe ferver.
Desfaça à parte metade da farinha em água morna
e junte à água que levantou fervura. Mexa com uma
colher e junte o resto da farinha aos poucos, mexendo
sempre, em lume brando. Deixe ferver durante 5 minutos, obtendo um creme espesso. Coloque num prato e
sirva juntamente com a galinha.

Cabo Verde

Cachupa

Ingredientes para fazer
Camarão Grelhado de Moçambique:
4 Chávenas Milho(p/Cachupa)
200g Feijão
200g Carne de Vaca
300g Entrecosto
200g Bacon
2 Chouriços

200g Couve Portuguesa
2 Batatas Grandes
2 Mandiocas
2 Batatas Doce
2 Cebolas
2 Dentes de Alho

2 Folhas de Louro
1 Malagueta Fresca
Óleo de Palma q.b
Sal q.b
Pimenta Preta q.b
Azeite q.b

Como fazer Cachupa:
Corte em pedaços a carne de vaca, o bacon e o chouriço. Descasque e corte o alho e a cebola. Corte a
mandioca em cubos de 2cm. Lave e corte as batatas e
a couve.
Numa panela coloque a carne de vaca, o bacon, o entrecosto, o chouriço, o alho, uma cebola, uma folha de
louro, a malagueta, tempere com sal e pimenta e deixe
dourar. Coloque na panela de pressão um fio de azeite,
os grãos de milho e o feijão, uma cebola, uma folha de
louro, tempere com sal e cubra com água, ferva durante 30 minutos. Junte à carne marinada e quando tudo
estiver quase cozido acrescente as batatas, a couve e
a mandioca. Terminada a cozedura, deixe repousar por
alguns minutos e está pronto a servir.
NOTA: A cachupa deve ficar um pouco líquida.

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Magreb

Tabouleh/Falafel
Lebanês
AL’FEZ

Pearl Couscous/Marroccan
Spiced Couscous
AL’FEZ

150g

200g

Falafel
IGLO
450g

Vegan Bowl
Couscous
IGLO
350g

Amendoim Cru
Com/Sem Pele
LEKHA

300g

Tempero Zaatar
em Pó
SANTIAGO

Pasta Harissa
c/ Chilli
AL AMIER

100g

Tempero p/
Couscous
AL AMIER

130g

Tempero Sumac
AL’FEZ
38g

Natural Tahini
AL’FEZ:
270g

30g

Pasta Harissa
c/ Chilli
AL’FEZ
100g

Houmous Dip
AL’FEZ
160g

Mistura de Especiarias
Ras el Hanout
AL’FEZ
42g
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Cozinha

Asiática
Neste lado abençoado do globo,
onde ingredientes tão únicos se
misturam com especiarias ricas em
sabor, exemplarmente cozinhados
pela mestria ancestral em que, os
aromas parecem ganhar vida eterna
no paladar.
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China

Dumplings
de Soja e

Legumes

Ingredientes para fazer
Dumplings de Soja e Legumes:
Massa
150g farinha de trigo
80ml água morna

Recheio
100g couve coração
70g cenoura
60g cebola
50g soja texturizada

5g folhas manjericão
2 c. sopa molha soja bio
1 c. sopa azeite
1 c. chá gengibre ralado ou pó

Como fazer Dumplings de Soja e Legumes:
Dica do chefe:
Sirva com molho teriyaki ou
simplesmente misture molho
de soja, com 1 c. de café de sementes de sésamo tostadas e
gengibre ralado. Salpique com
cebolinho picado.

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Massa: Numa taça, adicione a farinha e misture com
água. Envolva bem até ficar uma massa lisa e uniforme. Forme uma bola, tape e reserve.
Recheio: Demolhe a soja em água quente para hidratar. Reserve. Lave os legumes e pique a cebola. Rale a
cenoura e a couve finamente.
Aqueça uma frigideira. Adicione o azeite e, de seguida,
a cebola. Escorra a soja da água e adicione também.
Envolva um pouco e coloque também a cenoura e a
couve.
Envolva bem o recheio e tempere com o molho de
soja, gengibre e folhas de manjericão picadas. Envolva novamente, retifique os temperos, se necessário, e
deixe arrefecer, enquanto estende a massa.
Estique a massa sobre uma bancada polvilhada, com
um pouco de farinha, de forma a ficar com uma espessura de 2 milímetros (+/-).
Com o auxílio de um aro ou caneca, de diâmetro de 8
a 10 cm, corte em círculos a massa. Coloque o recheio,
com ajuda de uma colher de sopa, em cada círculo.
Feche em meia lua e aperte bem. Faça preguinhas (3 a
4 pregas). Cozinhe a vapor entre a 5 a 7 minutos.

Alexandra Mendes Ribeiro
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Folhas de Arroz
AUCHAN

Vamos viajar com pauzinhos até aos sabores da China!
A cozinha chinesa é muito rica e variada. Uma vez que são
muitas as regiões que contribuiram para a tradição antiga
deste país, na China a gastronomia é vista com princípios
terapêuticos.

100g

Hostias Crackers
GO-TAN
Sabor a Gambas
50g

Massa Instantânea
KOKA
Camarão/Legumes/
Galinha

Massa Chinesa
AUCHAN
c/ Ovos/ Ninhos p/ Wok
250g

85g

Gyozas 260g
Mini Crepes 400g
CAFÉ ÁSIA
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China

Pato

à Pequim

Ingredientes para fazer
Pato à Pequim:
Pato
4 Peitos de Pato
100ml Soja
100ml Mel
20g Cebolinho Picado

150g Pepino Cortado
em tiras
150g Alho Francês
Cortado em Tiras
150ml Molho Hoisin

Panquecas
500g Farinha de Trigo
250ml Água a Ferver
90ml Água Fria
Óleo de sésamo para
Pincelar q.b

Como fazer Pato à Pequim:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Numa frigideira anti-aderente core os peitos de pato
em lume brando, primeiro do lado da pele, e depois
vire. Adicione o mel, deixe caramelizar e junte a soja.
Fatie os peitos de pato e acompanhe com panquecas
Mandarim, molho Hoisin e os legumes em juliana.
Como fazer Panquecas Mandarim:
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Peneire a farinha numa tigela, junte aos poucos a água
a ferver e misture bem. Junte água fria aos poucos até
formar uma bola. Sobre uma superfície enfarinhada,
amasse a massa até ficar macia. Coloque novamente
na tigela, cubra com um guardanapo humedecido
e deixe repousar 15 minutos. Sobre uma superfície
ligeiramente enfarinhada divida a massa ao meio,
enrole cada metade em forma de um cordão de 5cm
de diâmetro e corte em pedaços de 2,5cm. Achate cada
pedaço com a palma da mão, pincele ligeiramente
um dos lados com óleo de Sésamo e junte 2 pedaços,
deixando os lados pincelados juntos. Com o rolo, abra
cada par até obter uma panqueca de 15cm de diâmetro. Numa frigideira antiaderente frite em lume brando
cada panqueca durante 20 a 30 segundos até que
começe a formar bolhas. Vire e deixe cozinhar mais
10 a 15 segundos, até dourar ligeiramente. Retire e
separe cuidadosamente a parte de cima da de baixo.
Mantenha aquecidas, entremeadas com papel impermeável.
Sugestão: Sirva, com molho Hoisin, cebolinhas e pepinos em tiras.

China

Biscoitos
da Sorte
Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Ingredientes para fazer
Biscoitos da Sorte:
2/3 Chávena Farinha
de Amêndoa
1/3 Chávena Farinha
de Tapioca
1/4 Chávena de
Leite de Coco

3 c. Sopa Óleo de Coco
1 clara de ovo
1/4 Chávena Açucar
Coco ou Mascavada
Uma pitada de Sal

1 c. Café Extrato Baunilha
1 Laranja - Raspa

Como fazer Biscoitos da Sorte
Dica do chefe:
Estes biscoitos também
ficam ótimos sem serem
enrolados, ou seja, em forma de bolacha. Deixe arrefecer bem, antes de guardar
num frasco hermético para
preservar a sua crocância.

Preaqueça o forno a 180ºC. Escreva as frases num
papel e recorte em pedaços rectangulares.
Misture muito bem a clara de ovo, o extracto de
baunilha, a pitada de sal, o açúcar e o óleo de coco.
Adicione o leite de coco e as farinhas e misture novamente. Junte a raspa de laranja e reserve. Forre um
tabuleiro com papel vegetal ou com uma base silicone (recomendável). Coloque uma colher de sopa da
massa e espalhe bem em forma circular (7 ou 8cm) de
forma a obter uma camada fina. Faça cerca de 3 ou
4 bolachas de cada vez pois irá precisar de as moldar
ainda quentes. Leve ao forno cerca de 10 minutos
ou até as bordas ficarem douradas. Retire do forno,
coloque um papel no meio da bolacha, dobre esta ao
meio, pegue nas pontas e volte a dobrar ao meio com
a ajuda de um copo ou ramekin. Coloque o biscoito a
arrefecer dentro do ramekin, ou dentro de uma forma
de muffins para não perder a forma. Repita os passos
até acabar a massa.

Samanta McMurray
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Cortador Legumes
ACTUEL

China

Espiralizador Vegetais
ACTUEL

Wok c/ Cabo s/ Tampa
CELAR
28cm

Molho Agridoce
AUCHAN
330g
/ LINK

Molho de Soja
AUCHAN
150ml

COZINHA ASIÁTICA
DA AUCHAN

Molho Sweet Chilli
BLUE DRAGON
190ml

Um
a vi
age
de s
m
abo
res

Rebentos Bambu
AUCHAN
230g

Molho de Soja Bio
KIKKOMAN
250ml
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Arroz Thai Jasmine
SUPER DRAGÃO
5kg

China

Cogumelos Black Fungus
JADE PHOENIX
50g

Cogumelos Secos
SHANYUAN
100g

/ LINK

Cogumelos Auricularia
SHANYUAN
80g

GENGIBRE, A ESPECIARIA
TERAPÊUTICA

Carambola
Kg
Pêra Nashi
Kg

Mangustão
Kg

Raíz de Curcuma
Kg
Gengibre
Kg

Couve Chinesa
Kg
Lichias em Calda
GLOBO
565g

Couve Pak Choi
300g
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O sushi é suposto ser comido com as mãos.
A ideia é manter o produto o mais fiel
às suas origens. E a história diz que a
maneira mais correta de comer este tipo de
peças é com as mãos.
Os pauzinhos, esses só devem ser usados
para comer sashimi ou outro tipo de
comidas com pratos de massa ou arroz.

Japão

Sopa
Miso

Ingredientes para fazer
Sopa Miso:
Pasta Miso
Cogumelos Shitake
a gosto

1/2 Cebola Roxa
Noodles de Arroz
Cebolinho

Como fazer Sopa Miso:
Coloque numa panela a água necessária para a quantidade de sopa que pretende obter e adicione 2 colheres de sopa de pasta de miso até ferver (menos de
1 minuto). Pode misturar um caldo de vegetais ou de
galinha. Vá juntando ao caldo: os cogumelos shitake,
o tofu, 1/2 cebola roxa e os noodles de arroz. No final,
sirva com cebolinho fresco e/ou pode temperar com
molho de soja.

Sopa Miso
BLUE DRAGON

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Conjunto Pauzinhos
ACTUEL
Inox polido

Pasta Wasabi
MIYATA
43g

Japão

Demae Ramen Vitela/Miso
NISSIN
100g

Pasta de Ameixa
Próvida
UMEBOSHI
250g

Folhas De Alga
Sushi Nori
BLUE DRAGON

Molho Soja
KIKKOMAN
150ml

Vinagre de Arroz
MIYATA

Molho Teriyaki Dip
BLUE DRAGON
190ml

150ml

Gengibre p/ Sushi
ENSO
200g

Pão Ralado Japonês
KIKKOMAN
227g

Alga Nori
MIYATA
14g

Bamboo Shots
JADE PHOENIX
567g
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Japão

Ramen

Ingredientes para fazer
Ramen:
4 unid. noodles de arroz
2 couves pak choi
2 ovos
1 folha de nori picada
100g cogumelos shitake

400g lombo de porco
assado
2l caldo de galinha
Rebentos de Soja ou
Bambu

Cebolinho q.b
Semente de Sésamo q.b
Molho de Soja q.b
Óleo de Soja q.b

Como fazer Sopa Miso:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Pique o cebolinho. Corte os cogumelos em quatro.
Lave e corte ao meio as couves, para de seguida as
cozer no caldo de galinha. Quando cozidas, retire do
caldo e reserve.
Coza os 2 ovos durante 7 minutos e reserve. Salteie os
rebentos de soja ou bambu em óleo de sésamo. Por
fim, coza os noodles no caldo de galinha e reserve
também.
Comece por colocar os noodles no fundo de uma
tigela. Disponha as fatias de lombo, os cogumelos, a
couve e os rebentos na tigela, sem empilhar os ingredientes. Adicione a folha de nori e deite o caldo a
ferver na tigela até encher. Corte o ovo cozido ao meio
e coloque na tigela, assim como o cebolinho picado.
Finalize com as sementes de sésamo.

Uma sopa cheia d
e sab
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or e nutrientes!

Sabia que quandoo
ramen surgiu era
considerado um prato
luxuoso?
Hoje em dia já há
imensas versões desta
receita, e até mesmo
noodles instantâneos!

Japão

Tempura

de Legumes

Ingredientes para fazer
Biscoitos da Sorte:
500g Farinha tipo 55
3 gemas
5g sal
200g cenoura
150g cogumelos shitake

200g beringela
200g curgete
q.b pimenta
q.b água com gás

q.b óleo
molho de soja ou
teriyaki

Como fazer Tempura de Legumes:

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Descasque e corte os legumes em forma de meia lua.
Dê uma pré cozedura à cenoura.
Misture numa tigela a farinha, as gemas e a água com
gás, até obter uma textura cremosa.
Aqueça óleo a 160ºC numa fritadeira. Passe os legumes pela tempura e frite. Vá virando cada peça para
fritar uniformemente. Com a ajuda de uma escumadeira, retire cada peça da fritadeira e coloque num
tabuleiro coberto com papel absorvente.
Sirva os legumes com molho de soja ou outro molho
agridoce.

/ LINK

A IMPORTÂNCIA DE
COMPRAR SAZONAL
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Japão

Califórnia
Uramaki

Ingredientes para fazer
California Uramaki:
250g Arroz p/ Sushi
1 c. Sopa Vinagre
de Arroz
4 Folhas de Algas
(Nori)

1 Abacate
1 Manga
200g Camarão 30/40
Sementes de Sésamo
q.b

1 Esteira de Bambu
Película Aderente

Como fazer Arroz para Sushi:

Como fazer California Uramaki:

Lave o arroz num passador até que a água saia transparente. Deixe repousar durante 30 minutos. Leve ao
lume num tacho com água e deixe levantar fervura
em lume médio sem levantar a tampa. Baixe o lume e
deixe ferver em lume brando mais 10 minutos. Retire o
arroz do lume e deixe repousar 10 minutos, sem levantar a tampa. Coloque o vinagre de arroz num tacho
ao lume até levantar fervura, retire do lume e deixe
arrefecer. Coloque o arroz num tabuleiro fundo e deite
cuidadosamente o vinagre sobre o arroz. Com a ajuda
de uma espátula mexa bem de modo a que cada grão
de arroz absorva o sabor do vinagre. Tape com um
pano húmido e deixe repousar cerca de 15 minutos.

Ferva o arroz 10 a 20 minutos, escorra bem e deixe
arrefecer. Adicione o vinagre de arroz e mexa bem.
Envolva a esteira de bambu em película aderente,
coloque 1 folha de alga na esteira de bambu e cubra a
totalidade da folha de alga com arroz, fazendo uma
fina camada de arroz sobre a alga. Vire cuidadosamente a folha de alga, de modo a que a alga fique
virada para cima. Corte o abacate, a manga e o camarão em tiras finas. Preencha o centro da alga com
uma tira de cada ingrediente desde o início até ao
fim da folha de alga. Com ajuda da esteira de bambu
enrole firmemente a folha de alga de forma a fazer
um rolo cilíndrico e corte em 8 pedaços. Polvilhe os
rolinhos com sementes de sésamo.
Dica: Molhe as mãos e as facas em água gelada para
que o arroz não fique colado às mesmas.

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Japão

Creme de
Chá Verde

Ingredientes para fazer
Creme de Chá Verde:
1l Leite
Natas 22% Gordura
180g Açúcar
10 Gemas

20g Chá Verde em Pó
2 Casacas Limão
Açucar Demerara q.b

q.b óleo
molho de soja ou
teriyaki

Como fazer Tempura de Legumes:
Descasque e corte os legumes em forma de meia lua.
Dê uma pré cozedura à cenoura.
Misture numa tigela a farinha, as gemas e a água com
gás, até obter uma textura cremosa.
Aqueça óleo a 160ºC numa fritadeira. Passe os legumes pela tempura e frite. Vá virando cada peça para
fritar uniformemente. Com a ajuda de uma escumadeira, retire cada peça da fritadeira e coloque num
tabuleiro coberto com papel absorvente.
Sirva os legumes com molho de soja ou outro molho
agridoce.

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

53

Tailândia

Pad Thai
Rápido

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita

Ingredientes para fazer
Pad Thai Rápido:
1 Cebola Roxa ou Branca
1/4 Couve Branca
1/2 Pimento Vermelho
1 Cenoura Grande Ralada
1/2 Ramo Broccolini/Bimi/
Brócolo Baby
1 c. chá molho soja

1 c. chá gengibre ralado
2 dentes de alho picados
q.b coentros picados
q.b cebolinho picado
1 c. sopa amendoins
esmagados
1 c. chá xarope de ácer

q c. chá óleo de coco
120g noodles de arroz
100g tofu
q.b molho picante
piri piri (opcional)
1/2 Lima

Como fazer Pad Thai Rápido:
Coloque a cebola fatiada a
refogar numa frigideira, junte
o gengibre ralado e os dentes
de alho picados. Adicione os
pimentos picados, a couve cortada em juliana e tape durante
5 minutos deixando cozinhar
em lume brando por 5 minutos.
Adicione os bimi/broccolini
lavados e cortados e a cenoura
ralada. Misture bem, volte a
tapar e deixe cozinhar por mais
5 minutos. Adicione os coentros
picados (reserve alguns para
servir no final) e misture. picados (reserve alguns para servir
no final) e misture.

Para o molho, misture o tamari
com o maple syrup e adicione
aos legumes esmagados. Junte
o molho picante caso queira
que o prato seja picante. Retire
o tofu do pacote e retire a água
com a ajuda de papel absorvente. Corte em cubos de 1 cm
aproximadamente, e salteie
numa frigideira anti-aderente
à parte até ficar dourado.
Reserve. Coza os noodles em
água a ferver durante 3 minutos. Retire-os da água , escorra
e passe por água fria. Misture
bem com os legumes salteados
e adicione o tofu salteado. Sirva
com cebolinho e coentros picados e amendoim esmagado.
Regue com 1/4 de lima em cada
porção.

Samanta McMurray
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Diretamente das ruas
de Banguecoque para
a sua mesa de jantar.
Experimente este famoso
prato de street food
Tailandês com esta
receita rápida e deixe-se
levar…

Tailândia

Óleo de Coco
KOALA

Extraído a Frio
180ml

Pasta de Caril Verde
GLOBO

Creme Coco
PRIDE

100g

198g

Molho Siracha
UNI-EAGLE
Molho Picante
430ml

Molho Nuoc Mam
AUCHAN
150ml

Pasta Tamarindo
sem Sementes
AROY-D

Leite de Coco c/ Tampa
AUCHAN

454g

500ml

Pasta de Caril
Vermelho
GLOBO

Citronela Picada
GO TAN

100g

100g

Salsa Chilli
GO-TAN
270ml

Cebola Frita
GO TAN
100g

Leite de Coco
AUCHAN
200ml

Óleo de Sésamo
YOUWOK
145ml
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O caril é uma especiaria muito
utilizada na Índia, que tem por
base inúmeras outras especiarias:
como pimenta, noz-moscada,
açafrão-da-terra, gengibre,
cardamomo, cravinho, canela,
cominho e coentro. Para além
destas podem ser adicionadas
outras de acordo com o gosto de
cada um!

Índia

Pão Indiano Naan
com Alho
LEKHA
450g

Caril da India
em pó
JALPUR
200g

Pão Indiano Roti
LEKHA
275g

Pão Pita
LEICESTER BAKERY
Bread Wholemeal/ Nan Garlic & C.
440g

Bombay Mix
RAIBHOG
225g

Bombay Mix
KRISHNA
200g

Grão de Bico Castanho
TRS
500g

Pincele com azeite, 1 minuto no
microondas e já está!
Um delicioso e crocante pão indiano!
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Pão Indiano
PATAKS
100g

Garam Masala/Pó
de Caril
KHANUM
100g

Índia

Caril de Camarão
AUCHAN
c/ Arroz
300g

Caril de Manga
FROSTA
500g

Chamuças
CARINA
Carne c/ Caril/ Frango c/ Caril
8 Unid.
266g

Achar Manga
RISHA
400g

Chutney de Manga
PATAKS
340g

Óleo de Coco
KTC
500ml

Molho Indiano
PATAKS
165g

Molho Indiano Korma/
Tikki Masala/Butter
Chicken
PATAKS
450g
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Índia

Caril de
Peixe e
Camarão

Ingredientes para fazer
Camarão Grelhado de Moçambique:
2 Robalos
200g Salmão
160g Camarão
1 Cebola
2 Dentes de Alho
1 Curgete

1 Pimento
1 Abacaxi
15g Coentros
1 pacote Caril
200ml Leite de Coco
30g Miolo Noz

30g Amêndoa Palitada
30g Caju
Manteiga de Coco q.b
Erva Príncipe q.b
Malagueta Fresca q.b
Sal q.b
Pimenta Preta q.b

Como fazer Caril de Peixe e Camarão:
Lave a curgete, o pimento e descasque o abacaxi.
Pique a cebola, o alho, a malagueta e os coentros.

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Refogue em manteiga de coco a cebola e o alho, adicione o caril, o peixe e os mariscos. Tempere com sal e
pimenta e deixe cozinhar durante 2 minutos. Adicione
a curgete, o pimento, a erva príncipe, o leite de coco e
deixe cozinhar em lume brando durante 6 minutos.
Junte o abacaxi, os frutos secos, a malagueta, os coentros e desligue o lume.
Sugestão: acompanhe com arroz basmati.

Índia

Bebinca

Ingredientes para fazer
200g Farinha
10 Gemas
500g Açucar
200ml Leite de Coco

/ LINK

Como fazer Bebinca:
Numa tigela misture a farinha, o açúcar, as gemas, o
leite de coco e a noz moscada.
Depois de obter uma massa, divida-a em duas tigelas. Misture uma das metades com o caramelo. Pré
aqueça o forno a 160ºC. Unte uma forma com o ghee
e coloque uma fina camada de massa. Leve a cozer ao
forno. De seguida, pincele com o ghee e coloque em
cima uma camada de massa com caramelo, para levar
novamente ao forno. Repita este processo até obter
sete camadas intercaladas. Desenforme a bebinca e
sirva acompanhada de um chai.

GOLDEN MILK – A BEBIDA
DAS ESPECIARIAS

Ideal para aco

5g Noz Moscada Moída
200g Ghee Manteiga Clarificada
50g Caramelo

m pa

nha
r

Compre aqui
os ingredientes
para esta receita
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Kosher

Significa “permitido” ou “apropriado” em iídiche, idioma
que, assim como o hebraico, é falado em comunidades
judaicas até hoje. O Kosher refere-se à alimentação
permitida dentro do kashrut ou cashrut, nome dado às
regras alimentares descritas na lei judaica. Tais regras
referem-se aos alimentos permitidos e não permitidos, forma
de preparação, ocasiões de consumo e, no caso de carnes, o
modo de abate dos animais.

Molho Harissa
BENSOUSSAN
200g

Pepinos Agridoce
POLONIA
860g

Vinagre Balsâmico
MEHOUDAR
500ml

Doce de Morango
MEHADER
340g

Crackers de Trigo
HEUMANN
150g

Cebolinhas
LES DOMAINES DES
OLIVIERS
210g
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Óleo de Girassol
MAUREL
1L

Gressinos
AMOR DI PANE
125g

Kosher

Molho de Tomate
BATON ROUGE
420g

Alcaparras
LES DOMAINES DES
OLIVIERS
210g

Cacau em Pó
SHARON VALLEY
250g
Mel
SHARON VALLEY
350g

Maionese
SHARON VALLEY
500g
Molho Raifort
BATON ROUGE
110g

Bolachas com Chocolate
GROSS
180g

Azeitonas
LES DOMAINES DES
OLIVIERS
720g

Chocolate de Leite
GROSS & CO
90g

Atum Melis
SHARON VALLEY
480g
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Halal

Alimentos Halal são osalimentos
que, segundo a lei Islâmica,
podem ser consumidos, quer por
serem de base Halal (que não
necessitam de nenhum ritual
suplementar), quer por terem sido
submetidos a um ritual especifico
(Zibh).

Spring Rolls
CAFE ASIA
400g

Manteiga Ghee
KHANUM
Clarificada
500g

Lanche de Frango/Frango
Picante/Perú
ROBERT
340g
Salsichas Frankfurt
FRESHLY
Frango Halal
425g
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Leite de Coco
AYAM
200ml

Os nossos

Chefes
Viajou, descobriu diferentes culturas e explorou
sabores únicos no mundo.
Das riquíssimas experiências profissionais
por terras africanas e sul-americanas por
onde passou, trouxe a inspiração para criar
irresistíveis receitas.
Amante da cozinha internacional, participa
em diversos concursos, eventos culinários e na
formação de alunos de escolas de Hotelaria
e Turismo. Atualmente é o Chef de cozinha
da Auchan onde participa de forma ativa na
formação e na criação de receitas e conceitos
que nos fazem viajar pelo mundo!
A sua cozinha é caracterizada pela mistura
de ingredientes únicos, convidando todos os
apreciadores de gastronomia a entrar numa
incrível viagem de sabores.
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Os nossos

Chefes

Alexandra Mendes Ribeiro

Dispõe de formação técnica em cozinha
e pastelaria e teve a oportunidade de
desenvolver a sua técnica e de evoluir
profissionalmente em restaurantes de
reconhecido prestígio, como são os casos
dos restaurantes do Palácio do Freixo e
da Casa da Música.
Especializou-se em culinária vegetariana,
sendo desde 2015 chef de cozinha vegana
e autora do Projeto Amor e Hortelã. Nesse
âmbito, dinamiza ações de formação
para particulares e profissionais, cria
regularmente novas receitas originais
e confeciona diariamente refeições
saudáveis e saborosas preferencialmente
com legumes biológicos, locais e da
época.
A parceria com a Auchan, nomeadamente
com o programa Vida Saudável vem da
preocupação que a Auchan tem em dar
aos seus clientes receitas veganas, um
regime alimentar que em Portugal tem
vindo a ter cada vez mais adeptos.
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Samanta McMurray

Formada em Arquitetura e apaixonada
por fotografia e culinária, em 2013
decidiu aliar as suas duas
grandes paixões e fundou o blog Eat
Love.
Seguida por milhares de adeptos das
suas receitas e estilo de vida saudável, o
seu sucesso vai além das redes sociais,
tendo já lançado vários livros que têm
provado o seu empenho e dedicação na
área da alimentação saudável e que aos
poucos vai conquistando cada vez mais
pessoas, mudando os seus estilos de
vida.
A Auchan, através do programa Vida
Saudável aliou-se à Samanta de forma
a promover e dar a conhecer novas
receitas aos seus clientes, receitas
saudáveis, trendy e apelativas. O
objetivo é trazer receitas criativas e
diferentes, simples de elaborar, sem
nunca perder o equilíbrio nutricional
que o programa Vida Saudável garante
em todas as suas receitas.
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