
PROPOSTAS DE JANTARES DE OUTUBRO 2019 
Semana de 7 a 11 

 7 de Outubro (2ªF) 8 de Outubro (3ªF) 9 de Outubro (4ªF) 10 de Outubro (5ªF) 11 de Outubro (6ªF) 

Proposta de ementa 

Salteado de 
legumes c/ carne 

picada e arroz 

Esparguete à 
carbonara c/ 

abacate 
Arroz de bacalhau 

Bifes de frango c/ 
mel e mostarda 

Espirais c/ 
camarões e 

legumes 

Receita 

Ingredientes: 
Arroz vaporizado q.b. 
400g Carne picada 
1 Cebola  
2 Tomates maduros 
1 Curgete 
1 Lata de cogumelos 
laminados 
Sal q.b. 
Azeito q.b.  
Preparação: 
Coza o arroz em água 
com azeite e sal. 
Lave bem todos os 
legumes. Corte a 
cebola em meias luas e 
os restantes legumes 
em cubos. 
Coloque uma frigideira 
ao lume com um fio de 
azeite. Junte os vários 
legumes e deixe 
cozinhar. Por fim junte 
a carne picada. 
Tempere com sal e 
deixe cozinhar cerca de 
25-30 minutos. 
 

Ingredientes: 
Esparguete q.b. 
2 Abacates 
2 Dentes de alho 
1 Colh. Sopa de Pesto 
Queijo ralado q.b. 
Azeite q.b. 
Sal e pimenta q.b. 
Preparação: 
Coza a massa em água 
temperada com sal e 
azeite. 
Coloque os restantes 
ingredientes no 
triturador. Deve ficar 
com uma textura 
cremosa. 
Coloque a mistura por 
cima do esparguete e 
envolva. 
Sirva com queijo ralado 
por cima. 

Ingredientes: 
400g Bacalhau desfiado 
Arroz vaporizado q.b. 
2 Cebolas 
2 Dentes de alho 
1 Pimento verde 
Tomate em cubos q.b. 
Vinho branco q.b. 
Azeite q.b. 
Sal e pimenta q.b. 
Preparação: 
Num tacho com azeite, 
coloque as cebolas, os 
alhos picados e o 
tomate e deixe alourar. 
Junte o pimento aos 
cubos. 
Acrescente o arroz, 
regue com o vinho e 
mexa. Junte o bacalhau 
desfiado, água, envolva 
tudo e deixe cozinhar. 
Rectifique temperos. 

Ingredientes: 
4 Bifes de frango 
Batatas para assar q.b. 
Sumo de ½ limão 
1 Colh. Sopa de mel 
1 Colh. Sopa de 
mostarda 
Alho em pó q.b. 
Sal q.b. 
Preparação: 
Pré-aqueça o forno a 
150ºC.  
Num tabuleiro, coloque 
as batatas pequenas 
com um fio de azeite, 
vinho branco e sal. 
Coloque no forno e 
deixe assar. 
Coloque um fio de 
azeite no fundo numa 
assadeira. 
Misture o mel, a 
mostarda, o alho em 
pó, o azeite, o sumo de 
limão e um pouco de 
sal. Mexa bem. 
Coloque os bifes na 
assadeira e regue com 
o preparado anterior. 
Leve ao forno até os 
bifes estarem dourados 
(cerca de 25 minutos). 

Ingredientes: 
Massa espirais q.b. 
Ervilhas q.b. 
Brócolos cozidos q.b. 
200g Miolo camarão 
1 Pimento vermelho 
Cenoura ralada q.b. 
2 Dentes de alho 
Sal e pimenta q.b. 
Azeite q.b. 
Coentros picados q.b. 
Preparação: 
Coza a massa em água 
com sal e azeite. 
Salteie o alho picado no 
azeite, adicionar o 
pimento em tiras finas 
e deixar cozinhar. 
Juntar os brócolos, as 
ervilhas, a cenoura e os 
camarões. 
Envolver bem e deixar 
cozinhar em lume 
brando. 
Junte a massa ao 
preparado anterior e 
envolva tudo. 
Rectifique temperos e 
polvilhe com os 
coentros picados. 

 


