Cozinhados Saborosos
VERDADEIRO SABOR

Obtenha a sua coleção
personalizada de receitas de frango!
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Frango Super
Fácil Com Alho
E Rosmaninho
35 min
2 doses

INGREDIENTES
2 peitos de frango,
sem pele,
desossados
Alho - 2 dentes,
picados

Sumo de limão – 1
colher de sopa
Sal - a gosto
Pimenta - a gosto

Rosmaninho seco
- 2 colheres sopa

INSTRUÇÕES
1.

Misturar os peitos de frango com alho,
rosmaninho, sumo de limão.

2.

Transferir os peitos de frango para uma
assadeira, polvilhar com pimenta e sal.
Cozinhar no forno pré-aquecido a 375 °
F/190 °C/Marca de Gás 5 ou grelhar
durante cerca de 30 minutos (o tempo
depende da espessura dos peitos de
frango). O frango pronto produzirá sumos
claros
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Galinha
Frita
Do Sul
9 horas e 25 min
6 doses

INGREDIENTES
6 coxas de galinha
6 pernas de galinha
Sal - 2 colheres de
sopa

Mistura de temperos de
galinha - 1 colher de chá
Farinha para todos os
fins - 3 chávenas

Água - 4 chávenas,
fria, para cobrir

Mistura de temperos de
galinha - 2 colheres de
sopa

Leitelho - 2 chávenas,
frio

Óleo vegetal - 2 quartos,
para fritar

1 ovo, batido

INSTRUÇÕES
5.

com sal e misturar bem. Tapar a galinha e
deixar no frigorífico durante pelo menos 8
horas. Lavar bem a galinha.

Misturar a farinha e 2 colheres de sopa de
tempero de galinha, numa tigela pouco
funda e misturar bem.

6.

Misturar leitelho, ovo e 1 colher de sopa de
tempero de galinha numa tigela grande.
Misturar bem.

Retirar a galinha do molho de leitelho,
remover o excesso de leitelho e passar
cada pedaço pela farinha.

7.

Colocar pedaços de galinha no
quente suavemente, 3-4 pedaços de
vez e fritar durante cerca de 12
minutos
por
lote,
ou
até
acastanhada dourada.

8.

Colocar as coxas e pernas de galinha
numa grade por cima de papel para se
livrar do excesso de óleo.

Colocar a galinha (coxas e pernas) numa
tigela grande, cobrir com água, temperar

1.

2.

3.

Colocar coxas e pernas de galinha na
mistura de leitelho e guardar no frigorífico
durante 30 minutos a 1 hora.

4.

Preparar uma fritadeira ou uma panela
grande, adicionar óleo, e aquecê-lo
a 375 °F/190 °C/Marca de Gás 5.
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a 15
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Frango
Assado Com
Romã
45 min
8 doses

INGREDIENTES
Batata doce,
descascada e
cortada em quartos 2 quilos
Pedaços de frango
com osso - 3 1/2
quilos
Sumo de romã - 1
chávena
Vinagre de xerez 1/8 chávena
Azeite - 1/4 chávena

Açúcar mascavado - 1
colher de sopa
Gengibre moído - 1 colher
de sopa
4 dentes de alho,
esmagados
Sal - 1 colher de chá
Pimenta preta - 1/4 colher
de sopa
1 ramo de cebolinha verde,
cortada à tiras

INSTRUÇÕES
1.

Colocar as batatas doce e pedaços de
frango numa assadeira de 9x13 polegadas.
Numa tigela, colocar o sumo de romã,
vinagre de xerez e azeite; misturar em
açúcar mascavado, gengibre, alho, sal e
pimenta. Verter sobre o frango e a batata
doce. Cobrir, e deixar marinar durante 1 a
2 horas, virando uma vez.

2.

Pré-aquecer do forno a 350 °F/175 °C/
Marca de Gás 4. Cozer a descoberto, em
forno pré-aquecido durante 45 minutos, ou
até que os sumos do frango fiquem
evaporem. Durante a cozedura, regar com
o molho a cada 10 minutos.

3.

Polvilhar com sementes de cebolinha e
romã antes de servir.
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Frango
Grelhado
Autêntico
30 min
4 doses

INGREDIENTES
Manteiga - 2 colheres
de sopa

Sumo de limão - 1
colher de sopa

Alho - 1 dente,
picado

4 metades de peito de
frango, sem pele, sem
osso

Mel - 1/3 chávena

INSTRUÇÕES
1.

Aquecer a grelha a um calor médio.

2.

Colocar a manteiga numa frigideira e
derreter em lume médio.

3.

Adicionar o alho e cozinhar durante cerca
de 1 a 2 minutos ou até começar a cheirar.

4.

Acrescentar mel e sumo de limão e mexer
bem. Reservar metade da marinada para
regar e pincelar a outra metade no frango.

5.

Colocar ligeiramente azeite na grelha e
dispor o frango na grelha. Grelhar durante
cerca de 6 a 8 minutos em cada lado
virando frequentemente.

6.

Durante os últimos 5 minutos, regar o
frango com frequência.

7.

Cozinhar até que o frango esteja firme e
os sumos evaporem.
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Frango
Assado
Infalível
1 hora e 30 min
6 doses

INGREDIENTES
1 frango inteiro, cerca
de 3 quilos, sem
miudezas
Sal - a gosto
Pimenta - a gosto

Margarina - 1/2 chávena,
dividida
Aipo - 1 talo, folhas
removidas, cortado em 3
a 4 pedaços

Pó de cebola - 1 colher
de sopa

INSTRUÇÕES
1.

Aquecer o forno a 350 °F/175 °C/Marca de
Gás 4.

2.

Colocar o frango num prato de assar e
temperar generosamente com sal e
pimenta, tanto por dentro como por fora.

3.

Polvilhar com pó de cebola por dentro e por
fora, também.

4.

Colocar 3 colheres de sopa de margarina
na cavidade do frango e organizar o resto
em torno do exterior do frango.

5.

Colocar o aipo dentro do frango.

6.

Cozer descoberto durante cerca de 1 hora e
15 minutos.

7.

Remover do calor e regar com a margarina
derretida.

8.

Cobrir com folha de alumínio e deixar
arrefecer durante cerca de meia hora antes
de servir.
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Guisado
De Frango
Saboroso
25 min
4 doses

INGREDIENTES
Farinha para todos os
fins - 1/2 chávena
Tempero crioulo 1/2 colher de chá
Peitos de frango embalagem
de 1 (450g), sem pele,
sem osso
Azeite - 1 colher de
sopa

Lata de tomate em cubos
com pimentas verdes - 1
(280g.)
Pickles doces em cubos- 1/4
chávena
Vinagre de vinho tinto - 2
colheres de sopa
Alcaparras - 2 colheres de
sopa, drenadas
Alho - 2 dentes, esmagados

INSTRUÇÕES
1.

Combinar farinha e temperos Crioulos
numa tigela rasa.

2.

Mergulhar os peitos de frango na mistura
e sacudir o excesso.

3.

Preparar uma frigideira, adicionar óleo, e
aquecer em lume médio. Adicionar o
frango à frigideira e cozinhar durante
cerca de 2 minutos por cada lado ou até
ficar dourado.

4.

Adicionar todos os restantes ingredientes
(desde os tomatos cortados em cubos até
ao alho) e ferver em fogo brando durante
cerca de mais 10 minutos ou até que o
frango deixe de ser cor-de-rosa no centro.
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Peitos
De Frango
Recheados
Com Toranja
35 min
4 doses

INGREDIENTES
4 peitos de frango,
com osso
4 ramos de estragão

Sal grosso - a gosto
Pimenta, recém
moída - a gosto

8 rodelas de toranja
Manteiga sem sal 2 colheres de sopa,
amolecida

INSTRUÇÕES
1.

Pré-aquecer o forno a 425 °F/220 °C/
Marca de Gás 7.

2.

Separar suavemente a pele de cada um
dos peitos de frango. Colocar 2 fatias de
toranja e 1 raminho de estragão sob a pele
de todos os peitos.

3.

Pincelar cada peito de frango com 1/2
colher de sopa de manteiga e temperá-los
com sal e pimenta.

4.

Assar os peitos até estarem cozinhados,
ou durante 30 a 35 minutos.
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Massa
Cremosa
De Frango
30 min
6 doses

INGREDIENTES
Massa de ovo larga 250g
Ervilhas verdes
congeladas OU
brócolos - 1/2 chávena
3 metades de peito de
frango sem pele
e sem osso

1 (300g) lata de creme
condensado de sopa de
cogumelos
Leite - 1/3 chávena
Queijo mozzarella - 1/4
chávena

INSTRUÇÕES
1.

Ferver água com sal. Acrescentar a massa
e cozinhar. 3 minutos antes de estar
pronta, adicionar ervilhas ou brócolos
congelados. Cozinhar até que os legumes
e a massa estejam tenros. Escorrer bem.

2.

Entretanto, numa panela média ferver o
frango até ficar cozido. Escorrer e cortar
em pedaços pequenos.

3.

Numa panela grande combinar o creme
de sopa de cogumelos e leite, e cozinhar,
mexendo, até aquecer e os grumos serem
dissolvidos.

4.

Adicionar o frango cozido, a massa e os
legumes, à panela grande com o molho.
Misturar bem, adicionar queijo mozzarella
ralado e mexer até derreter.

5.

Servir quente.
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Deliciosos
Fígados
De Frango
Fritos
20 min
4 doses

INGREDIENTES
Fígados de frango 450g

Alho em pó - 1 colher de
sopa

1 ovo

Sal e pimenta q.b.

Leite - 1/2 chávena

Óleo vegetal para fritar 1 litro

Farinha para todos os
fins - 1 chávena

INSTRUÇÕES
1.

Colocar os fígados de frango num
escorredor e enxaguar com água. Secar
com papel de cozinha. Bater o ovo e o leite
juntos numa tigela rasa. Colocar a farinha,
alho em pó, sal e pimenta num saco
plástico ziplock, e agitar para misturar.

2.

Aquecer o óleo numa fritadeira ou numa
panela grande a 375 °F /190 °C.

3.

Mergulhar os fígados na tigela com a
mistura de ovos, depois, um de cada vez,
colocar os fígados no saco ziplock e agitar
bem o saco para revestir cada fígado.

4.

Colocar
cuidadosamente
os
fígados
revestidos, aos poucos de cada vez, no
óleo quente, tendo cuidado para não
salpicar o óleo. Cubrir a frigideira de óleo
com uma tela de fritura para se proteger
de salpicos de óleo quente. Fritar
profundamente os fígados até ficarem
crocantes e acastanhados dourados, 5 a 6
minutos.
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Frango
Tandoori
Indiano
6 horas e 30 min
4 doses

INGREDIENTES
Peitos de frango
sem osso OU coxas
grandes de frango - 4
Sal - 1 colher de chá
Limão, sumo - 1
Iogurte simples - 1 1/4
chávena
Alho, picado - 1/2 1
dente
Raiz de gengibre
fresco ralado - 1
colher de chá

Garam masala - 2 colheres
de chá
Pimenta de Caiena - 1 colher
de chá
Corante alimentar amarelo 1 colher de chá
Corante alimentar vermelho 1 colher de chá
Cilantro finamente cortado 2 colheres de chá
Limão, cortado em gomos - 1

INSTRUÇÕES
1.

Fazer incisões no frango no sentido do
comprimento. Colocar num prato raso.
Polvilhar ambos os lados com sal e
salpicar com sumo de limão. Reservado
por 20 minutos.

2.

Numa tigela, misturar até obter iogurte
suave, cebola, alho, gengibre, garam
masala e pimenta de caiena. Misturar em
corante alimentar amarelo e vermelho.
Cobrir o frango com a mistura. Cobrir e
refrigerar durante 6 a 24 horas (quanto
mais tempo, melhor).

3.
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Pré-aquecer o forno a 425 °F/ 220 °C/
Marca de Gás 7. Retirar o frango pelo

Assar o frango durante 35 minutos ou
mais, dependendo da espessura do
seu frango até que os sumos
evaporem. Pôr o forno a grelhar
durante mais 3-5 minutos para
carbonizar ligeiramente as bordas do
frango.
4.

Guarnição com gomos de coentro e
limão.

Tacos De
Frango
Desfiado
50 min
4 doses

INGREDIENTES
Molho de Tomate - 2
latas (230g)
Vinagre Branco
Destilado - 2 colheres
de chá.

Azeite virgem extra - 2
colheres de sopa
Peitos de frango, com osso,
com pele - 1kg
Adobo com pimenta, a gosto

Alho picado - 2
colheres de sopa

Tortilhas de milho, aquecidas
- 1 pacote (300g)

Ancho chile em pó - 3
1/2 colheres de chá
Cominho moído - 1
colher de chá

Cebola branca, picada - 1/4
chávena finamente

Folha de oregãos - 2
colheres de chá

Coentros frescos,
grosseiramente picados - 2
colheres de sopa

Açucar - 1/2 colheres
de chá

Molho Picante

Lima, cortada em gomos - 1

INSTRUÇÕES
deixar o molho na frigideira. Retirar e
descartar ossos e pele. Utilizar duas facas
para desfiar o frango. Colocar o frango de

Numa tigela média, misturar molho de
tomate, vinagre, alho, chili em pó,
cominho, orégãos e açúcar. Tempero com
Adobo.

1.

2.

Aquecer óleo numa frigideira grande em
lume médio-alto. Temperar os peitos de
frango com Adobo. Cozinhar o frango,
virando até dourado claro em ambos os
lados, cerca de 5 minutos. Verter a mistura
de molho de tomate na panela; deixar
ferver. Reduzir o lume a médio-baixo,
cobrir com uma tampa e cozinhar em
lume brando até ser cozido, virando uma
vez, cerca de 20 minutos.

3.
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Transferir o frango para a tábua de cortar;

volta na frigideira com molho, misturar
bem; continuar a cozinhar até o molho se
reduzir e misturar no frango e a mistura
começa a caramelizar, cerca de 10
minutos mais.
4.

Colocar a mistura de frango numa tigela
para
servir.
Colocar
em
tortilhas
aquecidas. Decorar com alface, tomate,
abacate e/ou cebola, se desejado. Para
um toque picante, polvilhar com molho
picante, se desejado.

Frango
Grelhado
Picante
1 hora e 30 min
6 doses

INGREDIENTES
Metades de peito de
frango sem pele e
sem osso - 6
Óleo vegetal - 1/3
chávena
Sumo de lima - 2
colheres de sopa

Orégãos frescos - 1 1/2
colher de chá
Flocos de pimenta vermelha
- 1/4 colher de chá
Sal - 1 colher de chá
Pimenta preta moída - 1/4
colher de chá

Raspa de lima ralada
- 1/2 colheres de chá
Alho esmagado - 2
dentes

INSTRUÇÕES
1.

Numa tigela, combinar o óleo, o sumo de
lima, a raspa de lima, o alho, os orégãos,
os flocos de pimenta vermelha, o sal e a
pimenta preta. Misturar bem. Colocar o
frango na tigela e regar com a marinada.
Cobrir e colocar no frigorífico durante 1
hora, virando ocasionalmente o frango.

2.

Pré-aquecer o grelhador a lume médioalto.

3.

Olear ligeiramente a grelha. Retirar o
frango da marinada, removendo o
excesso
de
marinada;
descartar
a
marinada. Grelhar o frango durante 6 a 8
minutos de cada lado, ou até que os
sumos evaporem quando o frango é
furado com um garfo.
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Massa De Trigo
Integral Com
Couve E Frango
Assadohicken
20 min
1 dose

INGREDIENTES
Esparguete de trigo
integral - 220g
1 peito de frango
assado, sem pele,
desossado, cortado
em cubos
Couve - 3 chávenas,
caules aparados,
folhas cortadas
Alho - 1 dente médio,
picado

Grão-de-bico com baixo
teor de sódio ou feijão
branco - 1 lata de 425g,
escorrido, enxaguado
Azeite - 2 colheres de sopa
Sal Kosher - colher de chá
Pimenta preta fresca
moída - 1/2 colher de chá
Coentros moídos - 2
colheres de chá

INSTRUÇÕES
1.

Cozinhar a massa até ficar al dente de
acordo com as instruções da embalagem.
Reservar 3 colheres de sopa do caldo;
escorrer.

2.

Pré-aquecer o azeite numa frigideira
grande em lume médio-alto. Acrescentar o
resto dos ingredientes; cozinhar mexendo
ocasionalmente até estar muito quente.

3.

Acrescentar massa e líquido de cozedura,
mexer até misturar. Servir.
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Sandes
De Frango
Asiático
4 horas 55 min

8 doses

INGREDIENTES
Manteiga de maçã 1 chávena

Tempero de cinco
especiarias - ½ colher de chá

¼ cebola pequena,
finamente picada

Peitos de frango sem osso e
sem pele - 450g

Alho - 2 dentes,
picados

8 pãezinhos

Molho de soja de
baixo teor de sódio 2 colheres de sopa

Jalapenos em pickles
4 cebolinhas, picadas

Mel - 1 colher de
sopa

INSTRUÇÕES
1.

Adicionar manteiga de maçã, cebola, alho,
soja, mel e o tempero de cinco especiarias
à sua slow cooker, misturar bem.

2.

Acrescentar frango, virar para o
revestimento de todos os lados.

3.

Cozinhar debaixo da tampa em Alto
durante 4 horas. Puxar o frango aos
bocados com uma colher de pau dentro da
slow cooker, misturar com o molho.

4.

Colocar a slow cooker em Quente e deixar
o frango tapado para absorver o molho.

5.

Colocar porções iguais de frango nos
pãezinhos,
cobrir
com
jalapenos
e
cebolinha, e servir.
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Frango
Pegajoso
Com Sésamo
1 hora
8 doses

INGREDIENTES
Mel - ½ chávena
Molho de soja - ¼
chávena
Sumo de limão
fresco - 1 colher de
sopa

Sementes de sésamo ½ chávena
Coxas de frango sem
osso - 1 kg, sem pele

INSTRUÇÕES
1.

Pré-aquecer do forno a 350 °F/180 °C/
Marca de Gás 4. Alinhar uma folha de
cozedura com papel pergaminho.

2.

Bater a soja com mel e sumo de limão;
misturar as sementes de sésamo.

3.

Mergulhar as coxas de frango, uma a
uma, no molho para revestir todos os
lados e colocar na folha de cozedura.

4.

Cozinhar no forno durante 45 minutos.
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Frango
Magro
Assado
Estilo
-Mexicano
35 min
4 doses

INGREDIENTES
Tempero Taco - 1
pacote (1 ¼ g)

Salsa sem açúcar - 1
chávena

Peitos de frango
(sem pele,
desossados) - 450g

1+ colher de chá de fermento
em pó

Salsa sem açúcar 1 chávena

Uma pitada de sal
1 colher de sopa de manteiga
ou spray de cozinha

INSTRUÇÕES
1.

Colocar os peitos de frango com tempero
de taco (numa tigela grande ou num saco
de ziplock).

2.

Pré-aquecer do forno a 375 °F/190 °C/
Marca de Gás 5.

3.

Espalhe um pouco de spray no recipiente
com o spray de cozinha.

4.

Colocar os peitos no prato; cozer durante
25 minutos..

5.

Colocar salsa em cima dos peitos e cozer
durante mais 5 minutos.

6.

Servir com iogurte Grego natural sem
gordura, se desejado.
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Pizza De
Frango
À Búfalo
45 min
6 doses

INGREDIENTES
3 metades de peito
de frango, sem pele,
sem osso,
cozinhadas,
desfiadas

Molho de salada de queijo
azul - 225g (1 garrafa)

Manteiga - 2 colheres
de sopa, derretida

Queijo Mozzarella - 225g,
Triturado

Crosta de pizza preparada
40cm

Molho quente - 50g (1
garrafa)

INSTRUÇÕES
1.

Aquecer previamente o forno a 425 °F/220
°C/Marca de Gás 7.

2.

Misturar o frango com molho picante e
manteiga.

3.

Revestir o molho de queijo azul sobre a
crosta da pizza, espalhado uniformemente.

4.

Cobrir com frango com molho quente
numa camada uniforme, polvilhar com
Mozzarella.

5.

Cozer durante 5 a 10 minutos ou até
dourar e borbulhar.

6.

Deixar descansar durante 5 minutos,
cortar em fatias e servir.
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Peitos De
Frango
Grelhados
Com Limão
1 hora
7 doses

INGREDIENTES
Sumo de limão fresco
- 3 colheres de sopa

Sal de cozinha - 1/2
colher de chá

Azeite - 2 colheres de
sopa, extra virgem

Pimenta preta - 1/2
colher de chá, recém
moída

Alho - 2 dentes,
picados
Galinha - 7 metades
de peito, sem pele,
sem osso (cerca de
170g cada)

Spray de cozedura,
para servir

INSTRUÇÕES
1.

Pré-aquecer a grelha em lume médio-alto.

2.

Combinar os peitos de frango, o sumo de
limão, o azeite e o alho num grande saco
de plástico com fecho de correr e selá-lo.
Manter o saco num frigorífico durante 30
minutos, virando-o várias vezes.

3.

Retirar os peitos de frango do saco e
descartar a marinada. Polvilhar com sal e
pimenta.

4.

Pulverizar a grelha com spray de cozedura
e colocar o frango sobre a mesma. Deixar
cozinhar durante cerca de 6 minutos de
cada lado.
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Hambúrgueres
Gregos
De Galinha
Com Feta
25 min
5 doses

INGREDIENTES
Galinha moída 450g

Manjericão fresco - 1 colher
de sopa, picado

Migalhas de pão
secas - ½ chávena

Orégãos frescos - 3 colheres
de chá, picados

1 ovo

Sal - a gosto

Sumo de limão - 1
colher de sopa

Pimenta - a gosto

Tomates secos ao sol
- 2 colheres de sopa,
picados

Queijo Feta - 55g, ralado

INSTRUÇÕES
1.

Ligar a grelha exterior e pré-aquecer em
lume médio-alto.

2.

Pincelar ligeiramente a grelha com óleo.

3.

Numa tigela grande, misturar o frango
moído com todos os outros ingredientes,
exceto o feta. Dividir em 5 partes iguais.

4.

Cobrir cada hambúrguer com uma colher
cheia de feta, dobrar a hambúrguer à
volta do feta para selar no interior, achatar
ligeiramente.

5.

claros. Se tiver um termómetro de
cozedura, este deve mostrar 165 °F/75 °C
quando inserido no centro de uma
hambúrguer.

Repetir com as restantes hambúrgueres.
7.

6.
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Cozinhar na grelha durante cerca de 5 a 7
minutos por cada lado ou até obter sumos

Pré-aquecer uma grelha exterior para
calor médio-alto e olear ligeiramente a
grelha.

Caçarola De
Frango
E Fiambre
45 min
2 doses

INGREDIENTES
Manteiga - 2 colheres
de sopa

Massa de ovo larga - 1/2
chávena, cozinhada

Farinha para todos os
fins - 2 colheres de
sopa

Aipo - 1/4 chávena, picado
Sal - 1/4 colher de chá

Leite - 1 chávena
Carne de peito de
frango - 1/2 chávena,
cozinhada e cortada
em cubos

Pimenta preta moída - 1/4
colher de chá
Queijo Cheddar - 85g,
triturado
Paprika - 1 colher de chá

Fiambre - 1/2
chávena, cozinhado e
em cubos

INSTRUÇÕES
1.

Ao pré-aquecer o forno a 400 graus
F/200 graus C, colocar uma grande
caçarola em lume brando para derreter a
manteiga. Uma vez derretida a manteiga,
adicionar a farinha, mexendo bem.
Aquecer até borbulhar. Verter lentamente
o leite até a mistura ficar espessa e
homogénea, mexer bem.

2.

Retirar do lume e adicionar frango,
presunto, aipo e macarrão. Temperar com
sal e pimenta. Verter a mistura para uma
caçarola de 1 1/2 litro. Cozer durante 15
minutos, depois polvilhar com queijo e
paprika. Cozer durante mais 5-10 minutos,
até que o queijo esteja derretido.
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Frango
Cozido
Com Pão
E Alcachofras
45 min
8 doses

INGREDIENTES
Peitos de frango - 1
kg, sem pele,
desossados,
cozinhados, desfiados
Corações de
alcachofra em
quartos - lata de 1
(400g), escoada,
picada

Queijo Mozzarella - 220g,
desfiado, dividido
Torradas de alho congelado
- pacote de 1 (310g)

Molho para massa de
tomate e alho assado
- Frasco de 1 (680g)

INSTRUÇÕES
1.

Pré-aquecer do forno a 400 °F/200 °C/
Marca de Gás 6.

2.

Adicionar frango, alcachofras, molho para
massa e 1 1/2 chávenas de queijo para
uma tigela grande, misturar para
combinar.

3.

Pulverizar uma assadeira 13x9 com spray
de cozedura. Transferir a mistura de
frango para a frigideira, espalhado no
fundo numa camada uniforme.

4.

Cobrir com fatias tostadas sem
sobreposição, polvilhar com queijo.

5.

Levar ao forno e cozer durante 15 minutos.
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Coxas De
Frango Com
Mel Na Panela
Elétrica
4 horas 10 min
4 doses

INGREDIENTES
Óleo vegetal - 1 colher
de sopa
10 coxas de frango,
sem osso, sem pele
Mel - ¾ chávena
Molho de soja - ¾
chávena, leve
Ketchup - 3 colheres
de sopa

Alho - 2 dentes, esmagados
Raiz de gengibre fresca - 1
colher de sopa, picada
Pedaços de ananás - 1 lata
(565g), escorrido, reservar o
sumo do ananás
Farinha de milho - 2
colheres de sopa
Água– ¼ chávena

INSTRUÇÕES
1.

Verter o óleo para uma frigideira e
aquecer. Adicionar o frango e cozinhar em
lume médio até as coxas de frango
ficarem uniformemente douradas.
Transferir para a panela elétrica.

2.

Utilizar uma pequena tigela para combinar
os 5 ingredientes seguintes (do mel à raiz
de gengibre) e adicionar o sumo de
ananás. Verter a mistura para a panela
elétrica.

3.

Cozinhar durante 4 horas em Alto, coberta.
Adicionar pedaços de ananás mesmo
antes de o servir.

4.

Utilizar uma tigela de tamanho médio para
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misturar farinha de milho e água.
5.

Tirar as coxas de galinha da panela
elétrica.

6.

Adicionar a mistura de farinha de milho
ao molho na panela elétrica para o
tornar mais espesso. Verter sobre as
coxas de galinha.

Frango
Assado
Com Sal

1 hora 20 min
6 doses

INGREDIENTES
1 frango grande (3 ½
kg)

Tomilho fresco - 1 colher de
chá, apenas as folhas

Sal Kosher - 3-5
colheres de sopa +
mais

Pimenta preta moída
fresca

1 limão grande

Uma pitada de caiaena

Manteiga - 2 colheres
de sopa, fria

cozido é dourado, com pele seca e
estaladiça. Deixar descansar durante 10
minutos.

INSTRUÇÕES
Testado e aprovado pela equipa da
TastyCookery!
1.

Pré-aquecer do forno a 450 °F/230 °C/
Marca de Gás 8.

3.

Eliminar a humidade com toalhas de
papel. Tirar o rabo do frango.

4.

Polvilhar o interior do frango com pelo
menos 1 colher de chá de sal. Salgar
generosamente o frango por todos os
lados, em todas as fendas, dobras e
curvas.

6.

25

Transferir o frango da frigideira para um
prato. Usar uma toalha de papel para
eliminar quase toda a gordura da frigideira.

8.

Colocar a frigideira em lume médio-alto,
adicionar folhas de tomilho fresco, fritar
durante 30 segundos. Adicionar o sumo de
1 limão e % chávena de caldo de galinha.
Utilizar a colher de madeira para ajudar os
líquidos a desengordurar o fundo da
frigideira. Deixar cozer em lume brando e
deixar cozinhar pela metade.

9.

Reduzir o lume. Adicionar 2 colheres de
sopa de manteiga fria e mantê-la em
movimento na frigideira. Quando a
manteiga estiver meio derretida, adicionar
o sumo do frango do prato onde estava a
descansar. Desligar o lume assim que a
manteiga estiver totalmente derretida.

10.

Temperar com sal e pimenta preta fresca
moída a gosto. Adicionar um pouco de
caiena, se desejado.

11.

Colocar o molho sobre o frango servido.

Retirar o frango do frigorífico uma hora
antes de cozinhar.

2.

5.

7.

Amarrar as pernas juntas. Colocar o
frango de costas numa frigideira grande,
enfiar as pontas das asas por baixo e
polvilhar o peito com mais sal. Utilizar uma
toalha de papel para pincelar o excesso de
sal da frigideira.
Colocar a frigideira no forno; assar cerca
de 60 minutos ou até a galinha atingir a
temperatura interna de 160. O frango bem

Salada
Saborosa De
Frango
E Abacate
10 min
8 doses

INGREDIENTES
3 abacates,
descascados, picados
e cortados em cubos
Peitos de frango 450g, sem osso e em
cubos

Coentros frescos - ½
chávena, picada
Vinagrete balsâmico - ¼
chávena

Cebola vermelha - ½
chávena, finamente
picada

INSTRUÇÕES
1.
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Pegar numa tigela de tamanho médio e
combinar os quatro primeiros ingredientes
(desde abacates a coentros). Acrescentar o
vinagrete balsâmico à mistura e misturar
levemente.

Frango De
Cozedura
Lenta De 3
Ingredientes
5 horas 15 min
6 doses

INGREDIENTES
B1 frango inteiro (cerca de 2 kg)
1 cebola doce, fatiada, separada
em anéis
Salsa - 1 frasco de 560g

INSTRUÇÕES
1.

Cobrir o fundo da slow cooker com anéis
de cebola. Colocar o peito do frango sobre
as cebolas, cobri-lo com salsa.

2.

Cozinhar em Alto cerca de 5 horas.
Certifique-se de que não há vermelhidão
nos ossos e nos sumos e que os mesmos
estão limpos. Uma forma alternativa:
inserir um termómetro de cozedura na
espessura da coxa até ao osso - deve lerse 165 °F/74 °C.

3.
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Transferir o frango para uma travessa,
cobrir com duas camadas de folha de
alumínio e deixá-lo repousar num local
quente durante 10 minutos. Cortar e servir.

Não há mais receitas?
Obter mais receitas de frango

Descobrir mais receitas

