
TEMPORADA 02

Aquele Basicão Gourmetizado



LEGUMES
ASSADOS

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. 



ARROZ DE 
COUVE FLOR
Ingredientes:

1 couve flor pequena

1 colher de sopa de azeite ou 

manteiga ghee

1 dente de alho picado

½ cebola picada

Salsinha picada (opcional)

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: 

Corte a couve flor em floretes 

e processe até ficar do 

tamanho de um arroz e 

reserve. Coloque o azeite em 

uma frigideira grande e leve 

ao fogo médio para baixo. 

Refogue a cebola até ela 

murchar bem, em seguida 

adicione o alho e refogue até 

dourar levemente. Envolva a 

couve flor no refogado e 

deixe ela cozinhar até o ponto 

desejado. 



PEIXE ASSADO COM 
CROSTA DE CASTANHAS

Ingredientes:

2 filés de peixe branco

1/3 de xícara ou 50g de 

castanhas picadas 

(amêndoas, castanha do Pará, 

castanha de cajú, nozes ou 

pistache)

Ervas frescas a gosto

1 e ½ colher de sopa azeite

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: 

Coloque as castanhas em um 

mini processador com uma 

pitada de sal, ervas e ½ colher 

de sopa de azeite. Tempere 

os filés com sal, pimenta e um 

fio de azeite. Cubra com a 

crosta e leve ao forno 

pré-aquecido a 200ºC graus 

por cerca de 10 a 15 minutos. 

Se tiver a resistência do forno 

em cima, pode acender para 

dourar a crosta melhor.



FAROFINHA
DE CASTANHA 

Ingredientes:

1 xícara de resíduos de amêndoas

½ xícara de castanha de caju picada

1 cebola pequena picada

1 colher de chá de raspas de limão 

siciliano

2 colheres de sopa de manteiga ghee

Sal e pimenta a gosto

Salsinha e coentro picados

Modo de preparo: 

Toste a farinha de amêndoas na frigideira 

ou no forno e reserve. Refogue a cebola 

na manteiga, acrescente as raspas de 

limão siciliano, a castanha de cajú e deixe 

dourar levemente. Desligue o fogo e 

acrescente a farinha de amêndoas, acerte 

o sal e a pimenta e finalize com ervas 

picadas.



PICADINHO
DE FILÉ MIGNON
Ingredientes:

300g de filé mignon em cubos

1 colher de sopa de conhaque

½ cebola roxa picada

1 dente de alho picado

1 folha de louro

30g de bacon artesanal em 

cubos pequenos

1 colher de sopa de azeite

½ xícara de molho de tomate 

1 xicara de água ou caldo

Sal e pimenta a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo: 

Doure o bacon com o azeite em 

uma frigideira grande e reserve. 

Na mesma panela sele todos os 

lados da carne e reserve. 

Coloque a cebola para refogar 

na gordura que ficou na 

frigideira e em seguida junte 

alho e o louro e refogue mais um 

pouco. Volte a carne e o bacon 

para a frigideira e acrescente o 

conhaque, deixe evaporar. 

Adicione o molho, a água ou o 

caldo e deixe a até começar a 

encorpar. Acerte o sal e a 

pimenta e finalize com a salsinha 

picada.



PURÊ DE
BATATA DOCE

Ingredientes:

2 batatas doces pequenas

1 colher de sopa de manteiga 

ghee

1 pitada de alho desidratado

1 pitada de noz moscada

Papel manteiga

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: 

Lave bem as batatas, enrole 

no papel manteiga e leve para 

assar no forno pré-aquecido a 

200ºC graus por cerca de 30 

minutos. Retire do forno e 

processe junto com alho 

desidratado, a manteiga e a 

noz moscada. Acerte o sal e 

pimenta. 



BIFE DE FRANGO 
MARINADO
Ingredientes:

2 bifes de peito de frango

1 colher de sopa de azeite ou 

qualquer outra gordura (óleo 

de coco, manteiga ghee, pasta 

de nuts)

1 colher de sopa de suco de 

limão siciliano ou qualquer 

ácido (vinagre, vinho, sucos 

cítricos)

1 dente de alho espremido

1 pitada de cominho

1 pitada de cúrcuma

1 colher de sopa de manteiga 

ghee temperada

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: 

Em um bowl misture o azeite, 

o limão, o alho, o cominho e 

a cúrcuma e esfregue os filés 

nessa mistura e tampe. Deixe 

marinando por cerca de 20/30 

minutos. Coloque a manteiga 

ghee temperada em uma 

frigideira e leve ao fogo médio. 

Coloque os filés e deixe dourar 

por cerca de dois minutos de 

cada lado, sempre regando 

com a manteiga. Por fim 

tempere com sal e pimenta. 


