Receitas
Vitrine da Alimentação

Expointer 2016

Arroz sete grãos
com legumes
Ingredientes
2 xícaras (chá) de arroz 7 grãos
6 xícaras (chá) de água fervente
1 maço de brócolis
1 maço de alho poró
1 unidade de cenoura ralada grossa
1 unidade de cebola
1 unidade dente de alho
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
Modo de preparar
Em uma frigideira dourar a cebola, o alho, o alho poró e o brócolis.
Cozinhar o arroz integral em água fervente. Depois de cozido, misturar tudo. Servir como acompanhamento para carnes.

Azeite de oliva
com ervas
Ingredientes
500ml de azeite de oliva
1 ramo de majericão
1 ramo de alecrim
1 unidade de dente de alho
Modo de preparar
Abrir a garrafa de azeite de oliva e na mesma colocar os ramos dos
temperos e o alho picado em 4 partes verticais. Deixar descansar.
Quanto mais dias ficar descansando, mais forte fica
o sabor.

Bacalhau à portuguesa

Ingredientes
1kg de bacalhau dessalgado em lascas
350g de batata inglesa
2 unidades de cebolas picadas em cubos
200g de azeitonas preta
100g de azeitonas verdes
1 unidade de pimentão vermelho
1 unidade de pimentão amarelo
2 unidades de dentes de alho
3 unidades de cenouras cozidas cortadas em cubos
1 maço de brócolis lavado e cortado as flores
Azeite de oliva para assar
Modo de preparar
Dessalgar o bacalhau e desfiar em lascas. Cortar os legumes em um
pirex refratário e regar com azeite de oliva em quantidade que estes
assem sem grudar no pirex. Assar lentamente, abrir o forno e regar
mais um pouco. Servir puro ou com arroz se preferir.

Biscoito de mel

Ingredientes
150g de manteiga em temperatura ambiente
350g de farinha de trigo
½ xícara (chá) de mel
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (chá) de fermento químico
1 colher (chá) de canela
1 xícara (chá) de açúcar
1 ovo batido
Modo de preparar
Misturar todos os ingredientes até formar uma massa homogênea.
Deixar a massa descansar por 24 horas na geladeira. Pré-aquecer o
forno à 180ºC. Abrir a massa e cortar os biscoitos na espessura de
5 milímetros no formato que desejar. Forrar a assadeira com papel
manteiga e assar os biscoitos até que as beiradas fiquem douradas,
aproximadamente 20 minutos. Tirar do forno e deixar esfriar.

Bolo de banana com casca

Ingredientes
2 colheres (sopa) de manteiga
½ xícara (chá) de leite
3 gemas
1 colher (sopa) de canela
4 cascas de banana nanica picadas
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colhler (sopa) de fermento
4 unidades de bananas nanicas picadas
3 claras em neve
1 colher (sopa) de canela em pó
1 colher (sopa) de açúcar
Modo de preparar
Bater no liquidificador o óleo, o leite, as gemas, a canela e as cascas
de banana. Em um recipiente misturar o açúcar, a farinha de trigo e
o fermento. Acrescentar a mistura batida do liquidificador. Por último acrescentar a banana picada e as claras em neve. Colocar em
uma forma retangular untada com manteiga e levar ao forno préaquecido à 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Esperar
esfriar. Desenformar e polvilhar com canela e açúcar de confeiteiro.

Bolo de cenoura

Ingredientes
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farelo de aveia
1 pitada de sal
1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
3 unidades de cenouras raladas
3 ovos
½ copo de água
1 colher (sopa) de fermeno químico
Modo de preparar
Bater no liquidificador, as cenouras, a manteiga, as gemas, o açúcar, o sal e a água. Adicionar aos ingredientes secos, as claras em
neve e por último o fermento químico. Assar em forno préaquecido a 180ºC, por aproximadamente 40 minutos.

Bolo de fubá

Ingredientes
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de farinha de milho
2 xícaras (chá) de leite
2 ovos separados
1 xícara (chá) de óleo
1 colher (sopa) de fermento químico
2 xícaras (chá) de açúcar
Modo de preparar
Bater no liquidificador em velocidade alta os ovos, o óleo, o leite e o
açúcar. Quando estiver homogêneo, acrescentar a farinha e o fubá.
Misturar tudo. Untar uma assadeira grande e levar ao forno médio,
cerca de 40 minutos.

Bolo de uva

Ingredientes:
3 ovos
200ml de leite de coco
2 xícaras (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de óleo
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 cacho de médio de uvas
Modo de preparar:
Bater no liquidificador os ovos, o leite de coco, o açúcar e o óleo.
Transferir para uma tigela e adicionar a farinha e o fermento, misturando bem. Em uma forma untada, colocar as uvas e cobrir com a
massa. Assar até dourar.

Brandada de bacalhau

Ingredientes
300g de bacalhau dessalgado
Tempero verde
Azeite de oliva
Modo de preparar
Bater no liquidificador o bacalhau, colocando o azeite de oliva aos
poucos para girar a hélice, até ficar no ponto de pasta. Retirar a
pasta do liquidificador e misturar o tempero verde picado. Servir
com torradinhas de pão.

Brigadeiro de milho

Ingredientes
400ml de leite condensado
200g de milho verde
1 colher (sopa) de manteiga sem sal
2 colheres (sopa) de cacau
Modo de preparar
Misturar todos os ingredientes em uma panela e levar ao fogo baixo. Mexer sempre até dar o ponto de docinho seco. Deixar esfriar e
enrolar para servir.

Broa de fubá

Ingredientes
2 xícaras (chá) de farinha de milho
1 xícara (chá) de amido de milho
1 xícara (chá) de farinha de trigo
½ xícara (chá) de gordura (manteiga)
3 ovos
1 colher (sopa) de fermento químico
1 xícara (chá) de açúcar
Modo de preparar
Misturar todos os ingredientes. Amassar bem, modelar em forma
de bolinhas (não muito grandes e sem achatar). Levar para assar.

Brusqueta de beterraba

Ingredientes
Fatias pequenas de pão
1 porção de muçarela de búfala
1 unidade de dente de alho
Sal e pimenta preta
Azeite de oliva
Para o pesto:
1 unidade de beterraba assada, sem pele e cortada em cubos
1 unidade de dente de alho, picado finamente
1 ramo pequeno de salsa (só as folhas)
100g de amêndoas sem casca
120ml de azeite extravirgem
75g de queijo parmesão ralado
1 colher (sopa) de suco de limão
Sal e pimenta preta moída
Modo de preparar
Liquidificar todos os ingredientes, à exceção do suco de limão, do
sal e da pimenta, até obter uma mistura homogênea (mas não como
um purê (alguns pedacinhos pequenos devem ser preservados).
Temperar com o suco do limão o sal e a pimenta preta moída. Guardar na geladeira, em um frasco fechado. Para as brusquetas, préaquecer o forno a 180ºC. Pincelar cada fatia de pão com azeite de
oliva e passar alho por toda superfície. Dividir o queijo mozzarela,
nas fatias do pão e levar ao forno até o queijo gratinar. Retirar do forno, colocar duas colheres (sopa) de pesto sobre o queijo. Servir
imediatamente.

Ceviche

Ingredientes
120g de peixe branco (linguado ou congrio)
¼ de tomate picado em cubos
5 gramas de gengibre ralado
5g de alho picado fino
½ unidade de limão (suco)
Azeite de oliva para marinar
¼ de cebola roxa em meia-lua bem fina
Pimenta tabasco, cebolinha picada, azeitonas, coentro fresco
picado, pimenta dedo de moça picada, sal à gosto
Modo de preparar
Cortar os peixes em cubos. Fatiar a cebola e colocar em água com
gelo por 4 minutos. Misturar tudo e deixar marinar por 10 minutos.
Certificar-se que tudo esteja gelado. Para ficar mais crocante, colocar croutons por cima, no momento de servir.

Espetinhos de uva

Ingredientes:
12 cubos de queijo minas
12 uvas
12 cubos de peito de peru defumado
Modo de preparar:
Espetar os ingredientes em palito, alternando-os. Servir frio.

Foccacia com farinha
de milho
Ingredientes para esponja
½ sachê de fermento biológico (5g)
½ xícara (chá) de água morna
1 colher (sopa) rasa de açúcar
½ xícara (chá) de farinha
Ingredientes para massa
1 xícara (chá) de água morna
4 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de açúcar
½ colher (sobremesa) de sal
1½ xícara de fubá
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de erva doce, ou orégano, ou pimenta calabresa
1 xícara (chá) de linguiça calabresa picada ou de queijo parmesão
ralado
Ingredientes para cobertura
1 colher (sopa) de sal grosso
Cubos pequenos de manteiga e/ou azeite de oliva
Modo de preparar
Esponja: misturar o fermento, a água morna, o açúcar e a farinha.
Deixar crescer por 15 a 20 minutos.
Massa: misturar a esponja com a água, a manteiga, o açúcar, o sal, o
fubá, o sabor escolhido (linguiça calabresa ou queijo ralado) e a farinha.
Se necessário, acrescentar mais farinha até desgrudar da mão. Abrir a
massa, colocar em forma untada, com o auxílio dos dedos, fazer alguns
furos na massa e deixar crescer. Antes de colocar para assar, finalizar a
massa passando manteiga e sal por cima. Levar ao forno, em temperatura média, por aproximadamente 25 minutos.

Granola com mel

Ingredientes
200g de aveia em flocos grossos
150g de nozes variadas (castanhas, avelãs)
50g de sementes variadas (girassol e gergelim preto e branco)
50g de coco seco ralado (flocos)
150g de frutas secas variadas (passas, damasco, tâmaras)
1 colher (chá) de canela em pó
5 colheres (sopa) de mel
5 colheres (sopa) de óleo
Modo de preparar
Pré-aquecer o forno a 180ºC. Em uma assadeira média, colocar a
aveia, as nozes picadas grosseiramente, as sementes, coco ralado e
a canela em pó. Mexer bem e espalhar. Regar com o mel e o óleo.
Mexer novamente. Espalhar uniformemente e levar ao forno por
cerca de 25 a 30 minutos, mexendo de 5 em 5 minutos até ficar dourada. Enquanto estiver assando, picar as frutas secas maiores. Tirar
a granola do forno e juntar as frutas picadas. Misturar e deixar esfriar. Depois guardar em recipiente bem fechado por até 2 semanas.
Servir com leite, iogurte ou frutas.

Guacamole

Ingredientes
½ maço de coentro fresco picadinho
1 unidade de cebola roxa pequena picada
1 unidade de tomate sem sementes picados
1 unidadede abacate picado e amassado
1 unidade de limão taiti (suco)
Pimenta tabasco à gosto
Sal
Azeite de oliva
Modo de preparar
Misturar todos os ingredientes e servir com torradinhas.

Maionese de milho

Ingredientes
1 xícara (chá) de leite
1 unidade de batata cozida
1 lata de milho sem o líquido
Sal à gosto
Salsa picada
½ litro de óleo (até dar o ponto)
Modo de preparar
Colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos a salsa picada e acrescentar o óleo até dar o ponto firme de maionese. Depois
de pronta, acrescentar a salsa picada.

Mix de frutas e
oleaginosas com mel
Ingredientes
5 unidades de bananas descascadas e picadas em cubos
1 unidade de mamão formosa picado em cubos
400g de morangos
100g de damascos cortados em tiras
100g de ameixa seca sem caroço picadas
1 unidade de manga cortada em cubos
100g de amêndoas laminadas crocantes
100g de nozes picado
100g de castanhas de caju picada
Mel à gosto
Modo de preparar
Misturar todas as frutas e oleaginosas em uma saladeira. Misturar
o mel à gosto.

Molho pesto

Ingredientes
1 maço de manjericão (só as folhas)
200ml de azeite de oliva
100g de queijo parmesão ralado
2 unidades de dentes de alho
50g de nozes ou castanhas ou amêndoas
Sal à gosto
Modo de preparar
Bater tudo no liquidificador no modo pulsar ou mixar para que não
fique muito triturado. Pode ser guardado na geladeira por vários
dias. Pode ser servido com massa.

Mousse de abacate e cacau

Ingredientes
Polpa de meio abacate
3 colheres (sopa) de cacau em pó
3 colheres (sopa) de mel
1 colher (sopa) de semente de chia
Modo de preparar
No liquidificador, bater todos os ingredientes até obter um creme
homogêneo. Se desejar, levar à geladeira rapidamente, até resfriar.

Mousse de mamão

Ingredientes
500g de creme de leite
1 lata de leite condensado
1 unidade de mamão grande
1 embalagem de gelatina sem sabor
Modo de preparar
Bater todos os ingredientes no liquidificador e levar à geladeira.

Panqueca de beterraba recheada
com ricota e nozes
Ingredientes da massa
15 colheres (sopa) de farinha de trigo
½ unidade de beterraba
2 ½ copos de água ou leite
1 pitada de sal
2 colheres (sopa) de óleo
1 ovo
Modo de preparar
Bater todos os ingredientes no liquidificador até resultar em uma
massa fina e líquida. Untar uma frigideira e colocar para esquentar
em fogo brando. Despejar uma porção de massa na frigideira,
abrindo bem a massa e depois virar. Reservar.
Ingredientes do recheio
100g de nozes picadas
1 pitada de sal
1 ricota pequena esmigalhada
Tempero verde à vontade
200g de requeijão
Modo de preparar
Misturar a ricota, as nozes, o requeijão e os temperos. Montar as
panquecas: em cada massa colocar uma colher (sopa) cheia de
recheio. Enrolar. Servir com molho branco ou vermelho.

Pasta de azeitona
com ricota
Ingredientes
500g de azeitonas sem caroço
300g de ricota
100g de creme de leite
Salsa picada à gosto
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
Modo de preparar
Bater tudo no liquidificador, exceto o tempero verde que vai ser misturado no final. Esta pasta pode ser servida para aperitivos, tábua de
frios e torradinhas.

Penne ao molho
de beringela e tomate
Ingredientes
500g de massa penne
2 unidades de beringelas médias cortadas em cubinhos
200g de tomates sem sementes em cubos
200g de mussarela de búfala em cubinhos
100g de amêndoas laminadas
1 cebola branca cortada em cubos
100g de alho-poró em rodelas
2 unidades de dentes de alho
Azeite de oliva e cebolinha verde fatiada à gosto
Modo de preparar
Cozinhar o macarrão. Quando estiver al dente, retirar do fogo e
reservar. Em outra panela colocar o azeite, os alhos, a cebola e a
berinjela, para refogar. Acrescentar o tomate. Acrescentar a massa
penne já cozida. Por fim adicionar a muçarela de búfala e decorar
com a cebolinha verde. Servir em seguida.

Peras com mel e gorgonzola

Ingredientes
1kg de peras médias
½ litro de água
1 colher (sopa) de suco de limão
½ xícara (chá) de mel
¼ xícara (chá) de suco de laranja
¼ xícara (chá) de queijo gorgonzola amassado
1 colher (sopa) de cream cheese
Salsinha para decorar
Modo de preparar
Pré-aquecer o forno. Lavar bem as peras e cortá-las em cubos. Misturar o suco de limão na água e deixar as peras na água até finalizar a
operação, para que não escureçam. Em uma vasilha colocar o mel e
incorporar o suco de laranja até homogeneizar. Em uma forma, colocar todas as peras e pincelar com a mistura de mel e laranja. Deixar
sobrar um pouco dessa mistura de mel e laranja, pois será utilizada
na finalização. Levar a forma com as peras ao forno pré-aquecido e
deixar assar por 30 minutos. Desligar o forno e deixar as peras murcharem, por cerca de 15 minutos. Em uma tigela pequena, colocar
o queijo gorgonzola e o cream cheese. Misturar até homogeneizar.
Retirar as peras do forno. Acender o forno novamente, agora a
180ºC, pré-aquecendo para a finalização. Pincelar as peras novamente com a mistura de mel e laranja e rechear o centro com creme
de gogonzola e cream cheese. Levar ao forno pré-aquecido por
mais 3 minutos. Retirar as peras do forno, passar para um prato de
servir. Decorar com a salsinha crespa.

Polenta mole com queijo parmesão
e ragú de calabresa
Ingredientes para polenta mole
3 xícaras (chá) de água
1 xícara (chá) de farinha de milho média
Sal
Pimenta do reino à gosto
150g de queijo parmesão em lascas
Modo de preparar a polenta mole:
Em uma panela colocar a água e a farinha de milho. Mexer sempre
até chegar no ponto desejado. Após mistuar queijo parmesão, servir com ragú de calabresa.
Ingredientes para o ragú de calabresa
1 kg de calabresa
2 unidades de cebolas
4 unidades de tomates
1 unidade de pimentão
3 unidades de dentes de alho
1 taça de vinho tinto seco
Tempero verde e cebolinha
Modo de preparar o ragu de calabresa
Fazer um molho bem encorpado, grelhar a calabresa com azeite de
oliva e acrescenar o vinho tinto aos poucos.

Queijo coalho com mel

Ingredientes
500g de queijo coalho cortado em cubos
Mel
Manteiga para grelhar
Modo de preparar
Esquentar uma frigideira antiaderente, untar com manteiga e grelhar os cubos de queijo aos poucos. Depois de dourados colocar
um fio de mel nos cubos e servir imediatamente.

Risoto vegetariano

Ingredientes
2 xícaras (chá) de arroz arbóreo
250g de requeijão
2 unidades de abobrinhas italianas cortadas em cubos pequenos
1 maço de couve ou acelga em fatias finas
1 unidade de pimentão amarelo picado
1 unidade de pimentão vermelho picado
3 xícaras (chá) de vagem picada
1 unidade de cebola picada
Sal, tempero verde, queijo parmesão ralado, azeite de oliva à
gosto
Modo de preparar
Refogar a cebola no azeite com um pouco de sal, adicionar os legumes e cozinhar até ficar al dente. Acrescetar à panela, o arroz arbóreo já cozido, o requeijão e o cheiro verde. Deixar cozinhar por 5
minutos. Acomodar o arroz com os legumes em um refratário e
cobrir com queijo ralado. Levar ao forno para que o queijo derreter.
Servir quente.

Receitas de Hortaliças
Salada com repolho roxo
Ingredientes
500g de palmito
500g de brócolis
500g de cenoura
300g de tomate cereja
300g de peito de frango desfiado
100g de queijo ralado parmesão
Modo de preparar
Cortar a cenoura, o brócolis e o palmito. Colocar para cozinhar.
Depois de cozidos, reservar. Cortar o repolho roxo e reservar. Em
uma saladeira, colocar os legumes cozidos, acrescentar o repolho,
o frango e o tomate cereja. Misturar com cuidado. Adicionar o queijo ralado, azeite de oliva e o gergelim

Sequilhos de casca de laranja

Ingredientes
Cascas de laranja cortadas em pequenas tiras
Açúcar
Canela e cravo à gosto
Modo de preparar
Descascar as laranjas e cortar em pequenas tiras. Deixar de molho
e ir trocando a água para diminuir a acidez da casca. Escorrer e colocar em uma panela. Medir quantas xícaras de casca e usar uma xícara (chá) à menos de açúcar. Mexer em fogo brando até açúcarar.
Desligar o fogo e seguir mexendo para secar.

Sorvete de banana
cacau e mel
Ingredientes
400g de bananas picadas e congeladas
3 colheres (sopa) de cacau em pó
3 colheres (sopa) de mel
Amêndoas laminadas para decorar
Modo de preparar
Bater no liquidificador as bananas congeladas, o cacau e o mel.
Colocar em pequenos potinhos e enfeitar com amêndoas laminadas. Servir com cacau em pó e mel.

Suco antioxidante e energizante

Ingredientes
½ unidade de mamão papaia sem sementes
1 unidade de goiaba vermelha
2 unidades de tomates pequenos sem sementes
Suco de 1 limão
3 xícaras (chá) de água
Modo de preparar
Colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater.
Servir gelado.

Receitas da Fruta
Suco de laranja
com morangos
Ingredientes
10 unidades de laranjas
300g de morangos
Folhas de hortelã
Modo de preparar
Espremer as laranjas. O suco de laranja liquidificar com os morangos e a hortelã. Servir gelado.

Suco de laranja,
couve e gengibre
Ingredientes
2 unidades de laranjas
2 folhas de couve
1 porção de gengibre ralado
1 colher (sopa) de linhaça
Cubos de gelo
Modo de preparar
Bater tudo no liquidificador e servir gelado.

Torta de mel e maçã

Ingredientes para o recheio
6 unidades de maçãs
1 copo de mel
Canela em pó à gosto
Cravo em pó à gosto
Ingredientes para a massa
500g de farinha de trigo
1 colher (café) de sal
200ml de água morna
50ml de óleo
Modo de preparar
Recheio: ralar as maçãs e misturá-las com o mel, juntamente
com a canela e o cravo. Deixar a mistura descansar em uma vasilha.
Massa: misturar os ingredientes da massa. Sovar bem e deixar descansar durante meia hora. Esticar a massa preparada até ficar delgada como papel. Espalhar o recheio e enrolar como rocambole.
Assar em forno quente, por aproximadamente uma hora. Depois
de dourar levar à geladeira, cobrindo ou não com açúcar de confeiteiro.

O Programa Juntos para Competir trata-se de uma ação
integrada entre a Federação da Agricultura do Estado
do Rio Grande do Sul - FARSUL, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR-RS e o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/RS,
que visa o desenvolvimento das principais cadeias
produtivas do agronegócio do Estado, através da
capacitação, integração e organização dos diferentes
segmentos agropecuários, buscando incrementar
a qualidade dos produtos e agregar à produção.

Informe-se no Sindicato Rural, na Unidade Regional do
SEBRAE ou com o Supervisor Regional do SENAR-RS
na sua região.

