
M E U  E S T I L O  P A L E O

DIA DOS
NAM     RADOS

R E C E I T A S  P A R A  O

Momentos simples e intensos



Entrada
Ovos românticos

 

Pratos
Camarões salteados
Espetadas de frango

 

Sobremesa
Valentim

Dia dos Namorados



4 ovos cozidos

1 colher de sopa de manteiga

Sal

Pimenta moída na hora

Orégãos

Paprika

4 fatias de queijo

Cebolinho picado para finalizar

Ingredientes

Preparação

Cortar os ovos ao meio.

Colocar a manteiga na frigideira e deixar derreter.

Dispor os ovos com a gema para baixo e temperar com

todos os igredientes, exceto o cebolinho.

Cobrir com as fatias de queijo, tampar a frigideira e

deixar o queijo derreter.

Servir salpicado com cebolinho. 

Ovos românticos



Camarões

Espargos

Pimentos padrão

Sal

Gengibre

Malagueta

Alho

Louro

Lima

Manteiga

Coentros frescos

Ingredientes

Preparação

Limpar os camarões e temperar com um pouco de sal e

o sumo de lima.

Cortar e limpar os pimentos e os espargos a gosto.

Numa frigideira derreter a manteiga (2 colheres de

sopa), juntar o alho, o louro, a malagueta e o gengibre

cortado em Juliana e deixar alourar ligeiramente.

Adicionar os camarões e deixar fritar até ganharem cor.

Colocar num prato (sem a gordura).

Voltar a colocar a frigideira ao lume, juntar os pimentos

com os espargos e temperar com sal e ir mexendo para

irem salteando por igual.

Quando estiverem ao teu gosto, juntar os camarões e os

coentros e retirar do lume.

Camarões salteados



Peito de frango

Bacon

Alho

Sal

Louro

Pimenta moída na hora

Gengibre

Um raminho de tomilho fresco

Meio limão ou lima

Uma colher de manteiga

Ingredientes

Preparação

Cortar o peito de frango em cubos e temperar com todos

os ingredientes exceto a manteiga e o limão.

Fazer as espetadas com uns cubos de frango e outros

de bacon e reservar no frio por duas horas.

Levar as espetadas a grelhar e no final pincelar com a

manteiga derretida e o sumo do limão/lima

Servir com rodelas de laranja ou com uma salada verde.

Espetadas de frango



100g de tâmaras trituradas

50g de azeite

50g de manteiga

2 ovos

Coco ralado

Farinha de amêndoa

Canela

Raspa de limão

3 morangos

2 amoras

6 mirtilos

2 colheres de mascarpone

1 colher de sobremesa de mel

Canela a gosto

Ingredientes

Preparação

Misturar todos os ingredientes e verificar a consistência

(caso esteja muito mole juntar mais amêndoa ou coco).

Fazer umas bolachas mais ou menos do tamanho de um

pires de café e levar ao forno a cozer até ficarem

tostadinhas mas não muito secas.

Ingredientes

Preparação

Juntar metade do mel com o mascarpone e mexer bem.

Barrar uma das bolachas com metade do recheio e por

cima colocar dois morangos cortados em lâmina e os

mirtilos.

Colocar a outra bolacha e barrar com o restante creme.

Decorar a gosto. Com uma colher deixar cair em fio o

restante mel e polvilhar com canela.

Valentim

Para o recheio
Para o recheio
Para o recheio

Para as bolachas
Para as bolachas
Para as bolachas


