


Introdução 12
Segurança na cozinha: Os 10 Mandamentos 14
Recomendações, Quantidades 16
Por último 17

SOPAS
Canja 20
Creme de cebola 22
Creme de cenoura 23
Creme de legumes 25
Sopa de feijão 26
Creme de tomate com natas 28
Canja de alho-francês com pescada 29

SALADAS-REFEIÇÃO
Salada de cuscuz com frango e pimento  32
Salada de frango com massa e mozzarella 34
Salada de macarrão com salsichas 37
Salada de feijão-frade com atum e ovo cozido 38
Salada fria de pescada 39
Salada de massa em pesto de rúcula 40
Salada fresca de verão  41

PRATOS PRINCIPAIS
Arroz xau-xau 44
Arroz de peixe 46
Bacalhau à brás  47
Almôndegas à Maria José 48
Bifaninhas de coentrada 51
Bifinhos de frango com natas 52
Bife à café 54
Bifinhos (fajitas) de frango panados 55
Ervilhas com ovos escalfados 56
Frango com cerveja 58

índice

7



Frango frito 59
Hambúrgueres com cebola 62
Lulas à sevilhana 65
Massa com bacon, ervas e natas 66
Gnocchi com bacon e bechamel 67
Parmentier 68
Pizza de fiambre com queijo e orégãos 70
Risotto de cogumelos 72
Tortellini à carbonara 73
Rolo de carne 74
Roupa velha 76
Tortilha de chourição 78
Filetes de pescada 80
Pataniscas de bacalhau 81

ACOMPANHAMENTOS
Arroz de refogado 84
Migas de coentros 85
Batatas de forno 86
Couve mineira 88
Massa salteada 89
Ovos gratinados 90
Puré de maçã 94
Puré de batata 95
Arroz de espinafres e cogumelos 96

MOLHOS
Maionese 100
Molho de iogurte 101
Molho de queijo 104
Molho de tomate para massa 105

SANDUÍCHES E SNACKS PARA LEVAR NA MOCHILA
Sanduíches de presunto com abacate e tomate 108

índice

8



Fajitas com mozzarella e sementes de sésamo 109
Rolinhos de fiambre com queijo e ervas 111
Wraps com paio e pesto de queijo fresco 112
Naan de alho e coentros 114
Caracóis de atum com tomate e azeitonas 115
Tostas de frango com cebola e queijo 116
Sanduíche de banana com manteiga de amendoim 118
Pãezinhos fofos de chouriço ou salsicha  119

SOBREMESAS
Baba de camelo 122
Bolo de bolacha da avó Teresa 123
Bavaroise de morango 124
Croquetes de bolacha 127
Mousse de ananás 128
Mousse de chocolate 129
Mousse de After Eight 130
Mousse de manga 132
Mousse de chocolate branco 134
Tiramisú de morangos 135
Tarte de natas 136
Bolo de iogurte 138
Bolo de coalhada da Avó Bina 139
Brigadeiros de cacau 140
Scones 141

SOS
Pequenos conselhos para possíveis foodies 144
Medidas que não falham 146
Equipamentos «muito» básicos  148
O que não pode faltar na despensa 150
O que não pode faltar no frigorífico 152
O que não pode faltar no congelador                  153

Índice Remissivo                                                   155

índice

9



Aos nossos filhos Bernardo e Tiago
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Chegou o dia. Chegou aquele dia. Chegou o dia que tanto temíamos que algum dia 
chegasse. O bebé, o pequenino, o rebento, o filhote saiu de casa. Partiu. Ganhou asas. 
Voou. Foi estudar. Foi trabalhar. Foi. Foi para voltar, mas de forma intermitente e não 
permanente. E nunca a intermitência foi tão terrivelmente intermitente.

Para trás ficou o seu quarto. Uma desarrumação agora sempre arrumada. Um corredor 
estranhamente silencioso. Uma porta da rua que deixou de abrir e fechar durante a 
madrugada. Um comando da televisão que teima em não desaparecer. Tudo mais vazio. 
Um vazio acompanhado por uma imensa saudade que parece não cicatrizar.

Os computadores, smartphones e tablets da família encontram-se repletos de aplicações 
e programas de chamadas de voz e imagens, de mensagens e acesso a redes sociais. É a 
tentativa de encurtar distâncias. De aquecer o coração com a sua imagem presa por detrás 
do ecrã. De ouvir a sua voz. De ler as suas palavras. De ficar a conhecer os seus momentos, 
vividos ao longe. A necessidade de saber que está bem.

Mas não há programa que apague os receios, dúvidas e medos. Somos pais. E os pais 
são assim. Preocupam-se. Muito. Mesmo muito. Demais, por vezes, ao ponto de ficarem 
irritados consigo próprios. Já paravas com esse pensamento, não?!, dizemos a nós mesmos. 
Mas a parte dramática que habita cá dentro não liga a pedidos vindos do lado lógico. É 
teimosa. Hiperativa, mesmo. E chata. Tão chata. Tão constantemente presente.

Será que leva casaco quando sai de casa? Pela voz, pareceu-me um bocado constipado! 
Espero que não se perca quando for para o trabalho. E as chaves? Será que levou as chaves 
de casa? Passar a noite ao relento é que não. Está-me cá a parecer que não estava a mexer 
o braço esquerdo. Terá caído? Será que tem betadine e pensos em casa? É que as feridas 
infetam e a gangrena pode instalar-se. Oh, meu Deus! Tem o bracinho gangrenado! É isso! 
Acho que vou já meter-me no carro para ir ter com ele!

É isto, mas em pior. Maça tanto. Tanto. É isto e mais a parte da fome. Da comida. É aquele 
sentimento de que o nosso filho não sabe confecionar uma refeição; de que não se alimenta 
como deve ser; de que se encontra famélico, a um passo de ficar tísico. E a tuberculose é 
doença grave. Rara nos dias que correm, bem sabemos, mas grave na mesma.

introdução
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Foi a imagem do nosso bebé jovem adulto aos caídos, fraquinho, sem conseguir levantar-
-se da cama, com a barriga a roncar e as costelas salientes que nos levou a escrever este 
livro.

Trata-se de receitas simples e rápidas, estilo manual de sobrevivência alimentar, para que 
todos aqueles que deixaram para trás a casa dos pais não passem por privações calóricas. 
Para que se alimentem. Para que fiquem com os olhos bonitos e um corpinho capaz de 
suportar o dia a dia. 

Para que todos os pais e mães não fiquem em pânico, a pensar que o melhor será reservar, 
desde já, um quartinho num sanatório dos Alpes suíços. Daqueles ao bom estilo de A 
Montanha Mágica. Daqueles em Davos, que se dedicam ao tratamento de doenças 
respiratórias. Isso mesmo.

Como bónus, aproveitando as páginas repletas de ingredientes e instruções culinárias, 
deixamos alguns recados e lembretes, estilo post-it, para que nada de mal possa acontecer 
aos mais que tudo. Assim como que uma coisinha subliminar. Que fica lá dentro, sem que 
saibam que ficou lá dentro. Sub-repticiamente. Espertinhos, nós. Ah!

Maria Antónia Peças e Luís Barros



Segurança na Cozinha

Os 10 Mandamentos

1    Verifiquem se todos os queimadores do fogão, forno ou 

equipamentos elétricos utilizados se encontra
m desligados antes de 

abandonarem a cozinha.

2    Afastem todos os equipamentos elétricos e fontes de alimentação 

de locais com água ou com humidade.

3   Mantenham as facas e outros objetos afiados se
mpre guardados  

ou arrumados em caixas protetoras.

4   Não usem os mesmos recipientes, facas ou tábuas de cor
te para 

preparar alimentos crus e cozinhados. Usem sempre recipientes 

limpos. As carnes e os peixes crus nunca deve
m ser arranjados em 

simultâneo com os legumes.

5   Escorram bem os alimentos antes de os fritar, nunca junte
m água 

a um tacho ou frigideira com óleo. Irá espirrar e poderá queimar 

quem estiver por perto.



6   Virem sempre as asas mais volumosas das panelas e caçarolas bem como os cabos compridos das frigideiras para a parte de dentro do fogão. Qualquer toque ou movimento mais brusco pode derrubá-las e torná-las extremamente perigosas.

7   Afastem panos da loiça e toalhas de papel de cozinha das 
fontes de calor, para evitar que peguem fogo. O mesmo 
cuidado devem ter no caso de líquidos ou outras substâncias inflamáveis.

8   Limpem cuidadosamente o chão da cozinha depois de cozinhar. Uma casca de batata ou um pedaço de gordura podem 
originar grandes acidentes em casa.

9   Guardem os detergentes de cozinha longe do local onde lavam e preparam os alimentos para que não se misturem e poluam o que irão comer.

10   Usem sempre pegas e luvas de cozinha de tecido reforçado ou de silicone para agarrar os tachos e panelas que estão 
ao lume (particularmente as que estão no forno), e tenham cuidado com os braços quando retirarem os tabuleiros do 
forno: as queimaduras são muito desagradáveis mas fáceis de fazer. Devem ter sempre à mão, por prudência, um gel ou creme adequado a queimaduras (mas antes de usarem o medicamento, passem o local atingido por água fria corrente).



Dada a tendência natural da vossa faixa etária para um 
consumo de alimentos fritos e pré-preparados no dia a dia, 
recomendamos que se esforcem por consumir regularmente 
também frutos e legumes (crus ou cozinhados) e que 
aumentem a proporção do consumo de peixe (3–5 vezes por 
semana) reduzindo a carne (particularmente a que contém 
maior quantidade de gordura).

As quantidades por dose foram estimadas dentro da média 
que os nossos filhos (ambos rapazes saudáveis) costumam 
comer. Claro que, se necessário, podem adaptar-se estas 
quantidades a diferentes apetites.

Para as receitas que não permitem facilmente a confeção 
de pequenas quantidades, recomendamos que congelem as 
sobras (com exceção para a maioria das sobremesas) em 
embalagens herméticas e devidamente identificadas. São 
sempre uma solução maravilhosa para aqueles dias em que
o tempo aperta e há programas mais interessantes para 
fazer e que não envolvem o fogão.

Quantidades

Recomendações



A escolha das receitas para este livro não contempla quem 
opte por uma alimentação exclusivamente vegetariana (na 
verdade foram escritas para o nosso filho mais velho que 
é, acima de tudo, um grande carnívoro), mas tivemos o 
cuidado de acrescentar hortícolas sempre que as confeções 
o permitam para tornar a alimentação mais saudável e 
criar hábitos para o futuro.

Por Último...





As sopinhas fazem bem. Dão saúde. E sustento. Até tornam os olhos mais bonitos. E por aí fora. Portanto, para ficarem mais bem-apessoados, agora que se encontram longe de casa, o melhor mesmo é fazerem sopas. Muitas. Em quantidade.E não há nada mais fácil do que a confeção das ditas. Nada mesmo. Ou quase nada, pois não gostamos de exagerar, apesar da nossa queda para o drama fácil.

Assim sendo, seguem-se as instruções passo a passo para a realização de coisinhas lindas como a clássica canja, o incontornável creme de cenoura e o inevitável cremede legumes, entre outros mimos líquidos.Escusado será dizer que se não comerem a sopa toda ficam de castigo. Daqueles maus, tipo amanhã não vão brincarpara o jardim e isso. Siga.

sopas



20 sopas

ingredientes confeção

Se não comeres sopa, ficas 
de castigo na próxima 

vez que vieres cá a casa. 
Também não recebes um 

presente no Dia da Criança.

DICAS
Podes juntar uma gema de ovo à canja quando
colocares as massinhas. Mas mexe o caldo com 
cuidado para que não se desmanche. Serve a canja 
com umas gotas de sumo de limão em cada prato 
e um raminho de hortelã, pois fica muito mais 
saborosa.
Podes guardar a canja que sobrar no frigorífico, 
dentro de uma caixa hermética, durante dois dias. 
Ou, se preferires, congela-a.

2 perninhas de frango ou de 
galinha (ou ½ frango limpo)

1 cebola
1 cenoura
1-2 pés de salsa e de hortelã
1 colher de chá de sal
1 cubo de caldo de galinha
1,5 l de água
2 ou 3 colheres de sopa de 

massinhas ou de arroz

1. Arranja o frango, lavado e limpo de penas  
e gorduras sobrantes. Coloca-o numa panela, junta 
a cebola e a cenoura inteiras e a água. Leva ao lume 
a ferver e, nessa altura, junta a salsa, a hortelã, o sal 
e o caldo de galinha.

2. Deixa cozer a carne, retira-a da panela e coa o caldo 
com um coador.

3. Adiciona as massinhas ou o arroz e deixa cozer. 
Junta a carne do frango desfiada.

canja
4-6 doses  Tempo de confeção: 40 minutos





22 sopas

ingredientes confeção

As nódoas nas 
t-shirts são 

absolutamente isentas 
de charme. 

Nas calças, também.

O detergente não é para 

beber. Além do mais,

as lavagens ao estômago 

são desagradáveis.

Podes substituir
o cebolinho por coentros 
ou tomilho picados.

DICA

4 batatas
3 cebolas
2 colheres de sopa de 

manteiga
1 l de caldo de galinha
2 dl de natas
cebolinho, picado q. b.

1. Descasca as batatas e as cebolas. Numa panela, 
derrete a manteiga (sem queimar) e salteia 
a cebola, cortada em gomos finos, até ficar 
translúcida. Depois, junta as batatas, cortadas 
em pedaços pequenos, e o caldo de galinha.

2. Quando tudo estiver bem cozido, tritura até 
obteres um creme aveludado. Junta as natas  
e serve com o cebolinho picado.

creme de cebola
4-6 doses  Tempo de confeção: 25 minutos



23sopas

ingredientes confeção

Não corras pela casa com 
tesouras na mão. 

Com ancinhos, também 
não. E escusado será 

falar nos malefícios dos 
machados em contacto 

com o corpo.

DICA
Podes servir a sopa com 
pedacinhos de bacon 
salteados e estaladiços.

3 batatas grandes
4 cenouras
1 pedaço de abóbora 

(aproximadamente 200 g)
1 cebola
2 colheres de sopa de azeite
1 cubo de caldo de galinha ou 

de carne
1 colher de chá de sal

1. Descasca os legumes, corta-os em pedaços 
pequenos e coloca-os numa panela com água. 
Leva ao lume.

2. Deixa cozer bem e depois tritura. Tempera com 
o sal, azeite e caldo de galinha ou de carne.

Creme de cenoura
4-6 doses  Tempo de confeção: 30 minutos





25sopas

ingredientes confeção

Ligar para os pais todos 
os dias. Várias vezes. 
Umas cinco ou seis. 

Sete também não traz 
mal ao mundo.

Depois de triturados os legumes, podes juntar uma
massinha a gosto. Nesse caso, tens de a deixar 
cozer. 
Podes adicionar coentros aos legumes (um molho 
pequeno) e triturar depois de tudo cozido ou, se 
preferires, junta coentros picados depois da sopa
triturada.
No momento de servir, podes juntar uma colher de
sopa de natas frescas ou iogurte natural a cada 
prato e decorar com croûtrons de ervas ou de alho.

DICAS

2 batatas grandes
2 cenouras
1 curgete
1 nabo
1 alho-francês
1 cebola
2 colheres de sopa de azeite
1 cubo de caldo de galinha
1 colher de chá de sal

1. Descasca os legumes, corta-os em pedaços 
pequenos e coloca-os numa panela com água.  
Leva ao lume.

2. Deixa cozer bem e depois tritura. Tempera com  
o sal, azeite e caldo de galinha.

Creme de legumes
4-6 doses  Tempo de confeção: 30 minutos






