
TEMPORADA 01

O Começo de Tudo



Segurando na Faca
os três últimos dedos da mão ficam por baixo do cabo, enquanto o indicador
e o polegar ficam na lâmina, formando uma pinça. Dessa forma a faca fica bem 
firme na mão e todo corte fica mais fácil.

o alimento não pode ser 
maior do que a lâmina 
da faca. Se for, corte ao 
meio para diminuir o 
comprimento e depois 
siga com o corte 
desejado.

�  Dica

Também faça sempre uma base reta no alimento, para que ele fique
estável na tábua e você faça o corte com mais precisão.



Cortes Básicos
Lâmina: É a primeira forma de fatiar o alimento, consiste em cortar em lâminas da 
espessura desejada para fazer o Juliene, os Cubos e o Brunoise.

Julienne ou Bastonete: Indica o corte de alimentos em pedaços tipo palito (tirinhas finas 
e uniformes, com cerca de 5 cm de comprimento x 0,15 cm de espessura). 

Cubos: Com variações de pequenos (5 mm), médios (de 8 a 10 mm) e grandes (12 mm)

Brunoise: Se utiliza principalmente em legumes ou frutas formando cubinhos de 
aproximadamente 3 mm. Corta-se primeiro em tiras (Julienne) e depois são feitos cortes 
paralelos primeiramente cortados na vertical e em seguida, na horizontal.

Corte da cebola: corte ao meio, no mesmo sentido do miolo, deixando aquela 
parte que une a cebola para cima. Fatie (ou lamine) a cebola no sentido do 
desenho dela, sempre deixando uma margem de segurança na parte que une
a cebola, para que ela não desmonte ao cortar. Por último, corte os cubos
no sentido oposto ao desenho da cebola. Quanto menor forem as fatias que você 
fez no corte anterior (laminar no sentido do desenho), menor serão os cubos.

�  Dica

Sequência de cortes 
corte Lâmina > corte Julienne ou Bastonete > corte Cubos ou Brunoise.



CALDO RÁPIDO
DE LEGUMES

Ingredientes:

1 cenoura

1 dente de alho

1 talo pequeno de salsão

1 talo de alho poró

1 cebola branca ou roxa

1 punhado de talos de 

salsinha

1 folha de louro

Água suficiente para cobrir os 

legumes

Modo de preparo: 

Coloque todos os legumes e 

ervas em uma panela alta e 

cubra com água. Espere 

ferver e abaixe o fogo. 

Cozinhe com a panela aberta 

por cerca de 30 minutos. 

Coe  o caldo através de uma 

peneira, espere esfriar e 

guarde na geladeira por até 3 

dias ou congele em forminhas 

de gelo por 30 dias. 



LEITE DE
AMÊNDOAS
Ingredientes:

1 xícara de amêndoas 

2 xícaras de água filtrada para 

bater o leite + água suficiente 

para o demolho

Modo de preparo: 

cubra as amêndoas com água 

e deixe de molho por 8 horas. 

Jogue a água fora, lave as 

amêndoas e bata no 

liquidificador com as 2 xicaras 

de água por 1 minuto. Passe 

por pedaço de pano bem fino 

ou voal. Guarde o líquido na 

geladeira por 3 dias ou 

coloque em forminhas de 

gelo e deixe por até 1 mês. Os 

resíduos podem ser 

congelados ou assados no 

forno baixo, mexendo a cada 

5 minutos, por cerca de 1 

hora. Após secar e tostar, 

pode ser usado para 

biscoitos, bolos, cookies ou 

farofas.



REQUE�ÃO DE 
CASTANHAS

Ingredientes:

¾ de xícara de castanha de 

cajú (deixadas de molho por 

12h)

½ xicara de água ou caldo de 

vegetais

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de limão

1 colher de sopa de vinagre 

de maça ou vinho branco

1 colher de café de alho 

desidratado

1 pitada de noz moscada

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: 

Processe todos os 

ingredientes e armazene na 

geladeira.



MANTEIGA
GHEE
Ingredientes:

1 tablete de manteiga sem sal

Modo de preparo: 

Coloque a manteiga na 

panela em fogo baixo e deixe 

até derreter. Espere esfriar 

um pouco e com a ajuda de 

uma colher, retire toda a 

parte branca que ficou na 

superfície. Prepare uma 

peneira com um paninho de 

cozinha dobrado em 4 e 

comece a passar a manteiga. 

Tenha cuidado para não 

passar a parte branca que 

ficou em baixo, pois essa é a 

proteína do leite.

Sugestão para temperar:

1 receita de manteiga ghee

½ dente de alho picado

1 colher de chá de alecrim 

picado ou outra erva

Misture todos os ingredientes 

e conserve na geladeira.



MOLHO DE 
TOMATES ASSADOS

Ingredientes:

8 tomates italianos maduros

1 colher sopa de balsâmico

2 colheres de sopa de azeite 

½ cenoura cortada rodelas

½ cebola roxa ou branca 

pequena cortada em gomos

1 dente de alho amassado

½ colher de sopa de açúcar 

ou adoçante natural

Ramos de manjericão

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: 

Retire a pele dos tomates 

com a ajuda de uma faca de 

legumes e corte em 4 partes. 

Retire as sementes e coloque 

em uma assadeira com os 

demais ingredientes. Leve ao 

forno pré-aquecido a 200ºC 

graus por cerca de 20 

minutos ou até os tomates 

murcharem e dourarem 

levemente. Retire os ramos 

de manjericão e bata tudo no 

liquidificador. Acerte o sal se 

necessário. 


