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BECHAMEL PARA CROQUETES DE PRESUNTO
4 Pessoas

15 minutos

MOLHO DE TOMATE ITALIANO
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

50 ml. de óleo
90 g. de manteiga
200 g. de farinha
800 ml. de leite
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de
pimenta
50 g. de presunto

Cortar o presunto e adicioná-lo aos restantes
ingredientes no Menu Chapa a 140° com
a tampa aberta durante 5 minutos e mexer
constantemente té conseguir a textura
desejada.

100 g. de cebola
2 dentes de alho
800 g. tomate
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de
açúcar
100 ml. de azeite
100 g. manjericão
triturado

Ralar o tomate, cortar a cebola e os alhos,
colocar na Panela programável com os
restantes ingredientes e programar o Menu
Guisar a 110°, a média pressão, 15 minutos.

BECHAMEL PARA LASANHA
4 Pessoas

15 minutos

Poderá servir acompanhando qualquer prato
ou por cima de umas tostas.

REFOGADO CATALÃO
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

750 ml. de leite
90 g. de farinha
50 g. de manteiga
1 colher de óleo
1 pitada de noz moscada
1/2 colher de chá de sal

Colocar todos os ingredientes no recipiente
e programar o Menu Chapa 140° com com
a tampa aberta durante 5 minutos e mexer
constantemente té conseguir a textura
desejada.

20 g. de cebola
2 dentes de alho
200 g. tomate triturado
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de
açúcar
100 ml. de azeite
Especiarias a gosto

Cortar a cebola e os alhos, colocar na
Panela programável com os restantes
ingredientes e programar Menu Chapa a
120°, 15 minutos.

MOLHOS

Poderá servir acompanhando qualquer prato
ou por cima de umas tostas.
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MOLHO À CAÇADOR
4 Pessoas

25 minutos

MOLHO MEXICANO
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

100 g. de cogumelos
150 g. de lacão de
presunto
200 g. de cristas de galo
200 ml. de vinho tinto
500 g. de tomate
triturado
1/2 colher de sal
1 colher de açúcar
50 ml de azeite

Cortar os cogumelos em pedaços pequenos,
cortar as cristas de galo em tiras largas.

350 g. de tomate
triturado
1 cebola
2 tomates
1 pimento verde italiano
1/2 pimento vermelho
Molho de Tabasco
1 colher de farinha
Sal e açúcar a gosto
Azeite

Cortar os legumes em cubos pequenos.

Adicionar o óleo, o tomate, o sal, o açúcar,
os cogumelos, as cristas de galo e os
pedaços de presunto na Panela programável
e deixar cozinhar durante 15 minutos no
Menu Pressão a 120°, alta pressão.

MOLHO ESPANHOL
4 Pessoas

15 minutos

Adicionar azeite, tomate triturado, legumes
cortados, umas 20 gotas de Tabasco ou uma
malagueta cortada, açúcar, sal e uma colher
de farinha na Panela Programável.
Mexer bem e deixar cozinhar no Menu
Guisar a 110°, a pressão média, 20 minutos.

MOLHO CARBONARA
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. tomate triturado
30 g. açúcar
200 g. cebola
2 alhos
300 ml. vinho tinto
200 ml. azeite
300 g. pedaços de
presunto

Cortar a cebola e picar o alho.

500 ml. de natas
150 g. de bacon
150 g. de queijo
parmesão
2 ovos
Pimenta e sal a gosto

Cortar o bacon em pedaços e fazer um
refogado juntamente com um pouco de óleo
no Menu Chapa a 140º, com a tampa aberta,
5 minutos.
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Colocar todos os ingredientes crus dentro da
Panela Programável.
Programar Menu Guisar a 110° a média
pressão durante 10 minutos.

De seguida, adicionar as natas, sal
e pimenta, mexer durante 2 minutos
aproximadamente e incorporar o queijo.
Antes de servir o molho carbonara com a
massa, adicionar 2 ovos ao mesmo. De
seguida, virar o molho e mexer antes de
servir.

Receitas | Panela programável

Sopas

MOLHOS
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SOPA DE PICADINHO
6 Pessoas

30 minutos

CALDEIRADA DE TAMBORIL
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

3 alhos
240 g. de pão frito
1 pitada de colorau
1 pimento Flora
100 g. de amêndoas
1 pitada de manjericão
2 batatas médias
2 cenouras pequenas
300 g. peito de frango
1 colher de chá de sal
100 ml. azeite
2 I. de água

Fazer um puré com o alho, o pão frito, o
colorau, o pimento, as amêndoas torradas, o
sal, óleo e o manjericão cortado.

250 g. de amêndoas,
8 lagostins
3 batatas
2 alhos
1 colher de salsa
1 colher de amêndoa
500 ml. de água
1 colher de sal e outra de
colher de colorau
2 folhas de louro
100 g. de tomate triturado
1/2 colher de açúcar
200 ml. de óleo

Picar o alho, as amêndoas e a salsa, cortar
as batatas em cubos.

Cortar as batatas em cubos ou lascas e o
peito de frango em tiras finas.
Adicionar o puré aos restantes ingredientes,
fechar a tampa e cozinhar no Menu Turbo a
130°, durante 20 minutos e alta pressão.

SOPA DE FIGADINHOS
4 Pessoas

30 minutos

Colocar as batatas, os alhos e as amêndoas
na Panela Programável.
De seguida, adicionar os restantes
ingredientes no recipiente, duas colheres de
farinha, uma pitada de sal, água até cobrir e
programar durante 8 minutos o Menu Guisar
a 110°, a alta pressão.

SOPA DE MARISCO COM ÑORAS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 fígados de frango
1 pitada de açafrão
2 I. de água
1 osso de presunto
100 g. de pão duro
2 quartos traseiros de
frango
3 ovos cozidos
30 g. de fideos finos Sal

Cozer os fígados de frango com o osso de
presunto, os quartos traseiros do frango e
uma pitada de açafrão durante 40 minutos
no Menu Guisar e alta pressão. Entretanto,
cortar em pequenos cubos o ovo cozido.

8 lagostins
200 g. de lulas
250 g. de palurdes
1 pimento ñora
1/2 cebola
200 g. de tamboril
1/2 colher de chá de
açafrão
100 ml. óleo
1 colher de chá de sal
50 g. de tomate

Colocar o óleo a aquecer na Panela
Programável no Menu Chapa a 140° com a
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Uma vez feito o caldo, coar e reservar.
Colocar o caldo ao ponto de sal e cozer
os fideos juntamente com o ovo cozido
no Menu Guisa a 110° a média pressão 2
minutos. Desfiar a carne para acompanhar o
prato. Colocar uma rabanada de pão frito em
cima de cada prato.

tampa aberta durante alguns minutos e
adicionar ingredientes. Deixar refogar um
pouco, juntar a água e cozinhar no
Menu Turbo a 130° durante 20 minutos a alta
pressão.
Para o fazer numa única etapa, deitar todos
os ingredientes e programar o Menu Turbo a
130° durante 20 minutos a alta pressão.

Receitas | Panela programável

SOPA CUBERTA
6 Pessoas

AJOBLANCO

30 minutos

4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1/4 hen
1/4 de galinha
150 g. de carne magra
1 osso e 100 g. de
presunto
1 alho francês, 1 cebola, 1
cenoura, 1 nabo
3 figadinhos de frango
1 moela
4 colheres de óleo
Sal e pimenta
150 g. de pão do povo
Um ovo cozido

Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes e programar o Menu Turbo a
130°, 20 minutos, alta pressão.

150 g. de amêndoas cruas
peladas
2 dentes de alho
100 g. de migas de pão
encharcado
100 ml. de óleo
50 ml. de vinagre
1 l. de água
1 colher de chá de sal
250 g. de uvas brancas
para servir

Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes e programar o Menu Sopa.

Para cozinhar de forma tradicional, fazer
um refogado com a cebola, os figadinhos, a
moela, o presunto e o alho francês no Menu
Chapa a 120°, 5 minutos.
De seguida, adicionar os restantes
ingredientes e programar o Menu Turbo a
130°, 20 minutos a alta pressão.

Para cozinhar de forma tradicional, fazer um
refogado com os alhos e as amêndoas no
Menu Chapa a 120º, 5 minutos.
De seguida, adicionar os restantes
ingredientes e programar o Menu Turbo a
130º, 20 minutos a alta pressão. Bater. Servir
com as uvas.

SOPA CASTELHANA COM OVO
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES
2 dentes de alho
1 colher de colorau
1 I. de caldo de carne
100 g. de chouriço
100 g. de presunto
100 ml. de azeite
4 ovos
Sal a gosto

SOPAS

PREPARAÇÃO
PARA O CALDO:
1/2 galinha
250 g. de carne magra
1 osso de presunto
1 alho francês
1 cebola
2 cenouras
1 nabo

Fazer primeiro um caldo com os ingredientes indicados e 1 litro de água
no Menu Pressão, alta pressão, 5 minutos.
De seguida, retirar os ingredientes, coar e conservar o caldo, indo
incorporando os ingredientes da sopa.
Pelar os alhos e incorporar inteiros. Cortar em pedaços pequenos o
chouriço e o presunto. Descascar os ovos e temperar com sal e pimenta
a gosto.
Deitar o óleo, mexer e programar o Menu Guisar a 110º, 10 minutos,
média pressão.
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SOPA DE GALINHA E AIPO
4 Pessoas

30 minutos

CALDINHO VERDE
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 coxas de frango
200 g. de aipo fresco
1 cebola média
150 g. de alhos tenros
2 cenouras
1 folha de louro
2 colher de chá de sal
100 ml. azeite

Pelar e cortar todos os legumes em pedaços
grossos.

2 batatas médias
6 folhas verdes de repolho
1 cubo de caldo
50 ml. de óleo
500 ml. de caldo de
legumes
Sal

Pelar as batatas e cortá-las.

Adicionar todos os ingredientes na Panela
Programável juntamente com a água e uma
pitada de sal.
Cozinhar no Menu Turbo a 130° durante 20
minutos a alta pressão.

CONSOMÉ
4 Pessoas

Lavar bem as folhas de repolho. Eliminar o
nervo central e as partes mais estragadas,
adicionar sal, o caldo, o óleo e a água,
programar o Menu Guisar a 110°, a média
pressão, 7 minutos.

CALDO DE COZIDO
10 minutos

4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 cenouras cortadas
1 batata cortada
1 alho francês grande
cortado
1 ramo de aipo cortado
200 g. de milho
2 cubo de caldo de
frango ou sal
Água até cobrir

Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes e programar o Menu Guisar a
110°, média pressão, 8 minutos.

250 g. de grão-de-bico
50 g. de arroz
1 pedaço de cenoura
1 pedaço de aipo
1 I. de água
1 cubo de caldo de carne
1 peito de frango cortado
250 g. de presunto
1 osso de presunto

Colocar previamente de molho o grão-debico na noite anterior.
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Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes (exceto o arroz) e programar
o Menu Pressão a 120°, alta pressão, 10
minutos. Adicionar o arroz e programar
8 minutos menu Guisar a 110° e pressão
média.
Na forma tradicional, colocar todos os
ingredientes (menos o arroz) no Menu Lento
a 100°, 5 horas. De seguida, adicionar o
arroz e programar o Menu Guisar a 110°,
média pressão, 8 minutos.
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Cremes

MOLHOS
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PURÉ DE ABÓBORA E BATATAS
4 Pessoas

20 minutos

PURÉ DE ESPINAFRES
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de abóbora em
pedaços

Cortar a abóbora em pedaços.

300 g. de batata cortada

Introduzir todos os ingredientes na Panela
Programável, cobrir com água e Programar
Menu Guisar a 110°, média pressão, 10
minutos. De seguida, bater e servir.

40 ml de azeite
1 alho francês
1 curgete
2 cenouras
1 batata grande
300 g. de espinafres
1 I. de caldo de frango

Descascar e cortar o alho francês, a curgete,
as cenouras e a batata. Introduzir todos os
ingredientes na Panela Programável.

1 cebola grande
40 ml. de azeite
100 ml. de leite

Pelar e cortar a cebola e as batatas.

Sal a gosto

Programar Menu Guisar a 110° a pressão
média 10 minutos. Bater e servir.

Água

CREME DE BERINGELAS E ALHO FRANCÊS
4 Pessoas

20 minutos

CREME AL CAVA
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 beringela
1 pedaço de alho francês
50 ml. de óleo
1 pitada de ervas da
Provença
1 colher de chá de sal
1 pitada de pimenta
300 ml. de água

Pelar e cortar a beringela. Introduzir na
Panela Programável juntamente com os
restantes ingredientes e programar o Menu
Guisar a 110°, média pressão, 10 minutos.
De seguida, bater.

500 ml. de cava seca
250 g. de uvas brancas
250 g. de leite
condensado
4 gemas de ovo
1 colher de Maizena

Colocar todos os ingredientes na Panela
Programável, as uvas peladas e sem
carunhas (reservar algumas uvas para
decorar). Programar Menu Guisar a 110º,
média pressão, 8 minutos.
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Bater.
Servir em copos no frigorífico e completar
com as uvas.
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CREME DE ANDARICAS
4 Pessoas

20 minutos

SALMOREJO
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 Kg. de tomates maduros
1 pimento verde
125 ml. azeite
1 pedaço de pão do dia
anterior
1 dente de alho
Sal e vinagre a gosto

Colocar o pão com água no Menu Lento
a 100º, 10 minutos, para que fique bem
empapado. Descascar e cortar os tomates e
o pimento, limpar bem as sementes.

40 ml de azeite
1 alho francês
1 curgete
2 cenouras
1 batata grande
300 g. de espinafres
1 I. de caldo de frango

Descascar e cortar o alho francês, a curgete,
as cenouras e a batata. Introduzir todos os
ingredientes na Panela Programável.

Descascar o dente de alho e triturar. Retirar
o pão da água e escorrer bem com a mão
até retirar o máximo possível de água.
Triturar o pão juntamente com os legumes,
sal e vinagre a gosto.

Programar Menu Guisar a 110° a pressão
média 10 minutos. Bater e servir.

Servir com cubos de presunto, ovo cozido e
um fio de óleo por cima.

CREME DE GALINHA À JEREZ
4 Pessoas

20 minutos

CREME DE COUVE-FLOR
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 filetes de peito de frango
1 colher de manteiga
1 chalota
45 g. de farinha
1 trufa com o caldo
1 cubo de caldo
1 I. de água,
1 gema
100 ml. de jerez seco
200 ml. de natas líquidas
Sal, pimenta e noz
moscada

Limpar bem os filetes de peito de frango.

500 g. de couve-flor
200 g. de aipo
1 batata média
1 cebola média
50 g. de manteiga
750 ml. de leite
Sal
1 colher de chá de
pimenta
1 pitada de noz moscada

Pelar e cortar o aipo, a couve-flor, a batata e
a cebola em pedaços grandes.

CREMES

Introduzir na Panela Programável juntamente
com os restantes ingredientes e programar
o Menu Guisar a 110°, média pressão, 10
minutos. Bater.

Introduzir todos os ingredientes na Panela
Programável e programar o Menu Turbo a
130° durante 20 minutos a alta pressão.
De seguida, bater e servir.

15

Aperitivos e tapas

GULAS NA CAÇAROLA
4 Pessoas

15 minutos

BOLINHAS DE GAMBAS E BACON
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

600 g. de gulas
Azeite
4 dentes de alho
2 pimentos choricero

Pelar os alhos e introduzi-los no recipiente
da Panela Programável juntamente com
os pimentos choriceros e um fio de azeite.
Programar Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 20 minutos. Ir refogando durante
alguns minutos, mexer.

250 g. de gambas
fervidas e peladas
1 ovo
60 g. de bacon
1/2 Cebola
8 Rabanadas de pão de
forma
125 ml de leite
1 colher de salsa picada
125 ml.
Azeite
Sal

Tirar a côdea ao pão, colocar duas
rabanadas com leite e triturar juntamente
com as gambas, a cebola, o bacon, a salsa,
o ovo e uma pitada de sal. Com a massa
feita, dar-lhe a forma de “bolinhas”.

Quando estiverem dourados, adicionar
as gulas e mexer durante 2 minutos
aproximadamente, de seguida, cancelar o
menu, mesmo que o tempo ainda não tenha
terminado.
Servir numa caçarola de barro muito quente.

BANDEIRA ESPANHOLA
4 Pessoas

20 minutos

Para as fritar, colocar óleo na Panela
Programável no Menu Fritar à temperatura
máxima. Quando estiver quente, fritamos as
“bolinhas” até que fiquem douradas.

BOLINHAS DE FRANGO E PISTÁCIO
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

250 g. de presunto
4 ovos cozidos
100 g. de tomate
triturado
50 ml. de óleo
90 g. de manteiga
200 g. de farinha
800 ml. de leite
Pimenta e sal

Colocar a manteiga, óleo, o sal, a farinha,
o presunto cortado, as claras dos ovos
cozidos cortados e o leite no Menu Chapa
a 140°, com a tampa aberta, 5 minutos e
mexer constantemente.

400 g. de frango picado
Triturar o frango e os pistácios.
100 g. de pistácios
Misturar com o pão ralado, o ovo batido e as
descascados
especiarias. Formar bolinhas e envolver com
farinha.
85 g. de pão ralado
1 ovo
Colocar óleo no Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta, 10 minutos e quando estiver
1 pitada de coentros
quente fritar as bolinhas até que fiquem
moídos
1 pitada de canela moída douradas.
1 pitada de curcuma moída
Farinha para envolver
Azeite
Limão cortado em rodelas

APERITIVOS E TAPAS

Uma vez feito o bechamel, colocar numa
fonte. Por cima, colocar no centro (uma
faixa) as gemas picadas e dos lados o
tomate frito, formando a bandeira de
Espanha.

PREPARAÇÃO
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BOLINHOS DE BACALHAU
4 Pessoas

30 minutos

CAMILLE
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. de bacalhau
demolhado
200 g. de Batatas
descascadas
300 ml. de água
100 g. de folhas de salsa
3 ovos
50 g. de cebolas
1/2 colher de chá de sal
1 colher de chá de
pimento
Óleo para fritar

Picar a cebola, a salsa e o bacalhau. Refogar 3
minutos no Menu Chapa a 140º. Reservar.
Cozer as batatas com água 5 minutos no
Menu Pressão a 120º, alta pressão. Adicionar
os ovos, o bacalhau com as cebolas, o sal e a
pimenta; misturar bem. Ter atenção com o sal
pois o bacalhau é muito salgado.
Fazer pequenas bolinhas com a ajuda de
duas colheres. Colocar azeite no recipiente,
programar o Menu Fritar à temperatura
máxima. Quando o óleo estiver quente,
incorporar as bolinhas e dourar.

200 g. cenouras
200 g. açúcar
100 ml. leite
300 g. farinha
50 g. amêndoas
100 g. de óleo vegetal
1 saqueta de fermento
1 colher de chá de sal
2 ovos

Bater o açúcar e as amêndoas e misturar
com os restantes ingredientes.

CEVICHE DE TRIGO
4 Pessoas

30 minutos

Deitar esta massa em diferentes papelinhos
ou cápsulas (como madalenas) até encher
por metade e não mais, uma vez que
crescem ao cozinharem-se.
Introduzir no recipiente, fechar a tampa e
programar o Menu Forno a 160°, 20 minutos.

COPOS DE BATATAS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

150 g. de trigo germinado
2 tomates
2 abacates
1 cebola
2 malaguetas do campo
3 colheres de coentros
2 cenouras
3 limões
Molho de ketchup

Moer o trigo. Cortar e triturar os tomates,
os abacates, a cebola, as cenouras e
as malaguetas. Adicionar os coentros e
incorporar tudo no recipiente do Robot de
cozinha.

750 g. de batatas
50 g. de farinha
5 Colheres de óleo

No dia anterior, cozer as batatas em
bastante água, programando o Menu Guisar
a 110°, média pressão, 12 minutos.
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Programar Menu Guisar a 110° a média
pressão, 20 minutos.
No momento de servir, adicionar o sumo de
dois limões e um pouco de molho ketchup

Primeiro descascar as batatas, triturar e
temperar com sal. Misturar a batata com a
farinha e fazer uma massa. Colocar óleo no
recipiente e incorporar com a ajuda de uma
colher os montes da massa.
Programar Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 10 minutos. Quando estiverem
dourados, virar e ir retirando.

Receitas | Panela programável

COCA AL PESTO
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

PARA A MASSA:
150 ml. de azeite
150 ml. de vinho branco
1 colher de chá de sal
1 pouco de açúcar
20 g. de fermento prensado
500 g. de farinha
PARA A COBERTURA:
4 tomates vermelhos e maduros
130 g. de mozarela

PARA O MOLHO DE PESTO:
100 g. de queijo parmesão
50 g. folhas de manjericão
2 dentes de alho
50 g. de pinhões
250 ml de azeite
50 ml de água
Sal

Misturar todos os ingredientes da massa. Estirar a massa muito fina.
Ralar a mozarela, pelar os tomates e fazer rodelas finas, secando-as
com papel de cozinha.

Colocar os tomates sobre a massa de coca, cobrindo-a totalmente e, no
centro das rodelas de tomate um pedaço de mozarela. Programar Menu
Forno a 160º, 18 minutos.
Enquanto vai ao forno, fazer o molho de Pesto, picando todos os
ingredientes.
Quando a massa estiver cozida, adicionar um pouco de molho Pesto.

COCA DE ESPINAFRES
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES
PARA A MASSA:
50 ml. de óleo
50 g. banha de porco
100 ml. de água
20 g. de fermento prensado
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de açúcar
300 g. de farinha

APERITIVOS E TAPAS

PREPARAÇÃO
PARA A COBERTURA:
400 g. de espinafres escorridos
50 ml. de óleo
50 g. de passas
30 g. de pinhões
1 colher de chá de colorau
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de pimenta

Misturar todos os ingredientes da massa e estirar até que fique muito
fina e cubra o fundo do recipiente.
Colocar sobre a mesma os espinafres muito bem escorridos, as passas,
os pinhões e os restantes ingredientes.
Programar Menu Forno a 160°, 18 minutos.
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CANAPÉS DE OSTRAS
4 Pessoas

50 minutos

CROQUETES DE PEIXE
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

PARA A MASSA:
300 g. de farinha
50 g. banha de porco
80 ml.. de leite
2 gemas de ovo
4 g. de sal

Bater todos os ingredientes da massa
pela ordem indicada, até ficar uma massa
compacta. Deixar repousar 30 minutos
e estirar com o rolo sobre uma mesa
polvilhada com farinha. Com um cortamassas liso, cortar círculos de 4 ou 5 cm.
de diâmetro, pressionar com um garfo para
que não subam, introduzir no recipiente e
programar o Menu Forno a 160º, 10 min.

120 ml. de azeite
400 g. de peixe
200 g. de farinha
1 dente de alho
1 colher de chá de salsa
800 ml. de leite
1 cubo de caldo
Pão ralado
1 ovo batido

Primeiro limpar o peixe e mexer com os
restantes ingredientes, deitar no recipiente
e programar o Menu Guisar a 110º a média
pressão, 5 minutos.

PARA A MASSA:
12 ostras
10 g. de pimenta
50 g. de manteiga
1 colher de chá de
mostarda

Para o recheio, abrir as ostras numa
taça, aproveitando o sumo. Bater com os
restantes ingredientes até conseguir um
creme e untar os canapés.

CARACÓIS À GORMANTA
4 Pessoas

40 minutos

Mexer bem e ir dando a forma de croquete.
Envolver em ovo e pão ralado e ir fritando.
Para isso, aquecer previamente o óleo no
Menu Fritar à temperatura máxima e fritar
até que fiquem douradas.

CARACÓIS EM MOLHO
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1,5 Kg. de caracóis
limpos
25 g. de farinha
1 malagueta
150 ml. de óleo
2 dentes de alho
1/2 cebola
100 g. de presunto
cortado aos cubos
Colorau

Introduzir todos os ingredientes no recipiente
e programar o Menu Guisar a 110º, média
pressão, 20 minutos.
De forma tradicional, colocar óleo no recipiente
e refogar a cebola e o alho cortado em lâminas
finas, programar o Menu Chapa, 140° com a
tampa aberta, 10 min. Adicionar o presunto
e mexer. Incorporar os caracóis e programar
o Menu Guisar a 110°, a média pressão, 10
minutos.
De seguida, adicionar a farinha e o colorau e
programar o Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 8 minutos. Mexer para que a farinha vá
ficando dourada.

1 Kg. de caracóis limpos
25 ml. de óleo
6 dentes de alho
1/2 cebola
100 g. amêndoas cruas
1 colher de chá de
cominhos
1 pimento vermelho seco
1 cubo de caldo ou sal
Louro e malaguetas
Presunto ou chouriço
100 ml. de vinho branco
500 ml. de água ou caldo

Introduzir todos os ingredientes no recipiente
e programar o Menu Guisar a 110º, média
pressão, 20 minutos.
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De forma tradicional, colocar óleo no
recipiente e refogar a cebola e o alho
cortado em lâminas finas, programar o
Menu Chapa, 140° com a tampa aberta, 10
minutos. Adicionar o presunto cortado em
cubos e mexer mais um pouco.
Incorporar os caracóis juntamente com os
restantes ingredientes e programar o Menu
Guisar a 110°, a média pressão, 20 minutos.

Receitas | Panela programável

PANADO DE FIAMBRE E QUEIJO
4 Pessoas

60 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

PARA A MASSA:
5 ovos
350 g. de farinha
350 ml. de leite
125 ml. de óleo
1 saqueta de fermento
1 colher de sal

PARA O RECHEIO:
150 g. de presunto
6 fatias de queijo

Misturar os ingredientes da massa e amassar. Dividir em duas partes
e deixar repousar no frigorífico durante 15 min. Repousada a massa,
estender uma parte até ficar muito fina e cobrir o recipiente com a
mesma.
Recheamos com fatias de presunto e queijo. Cobrir com outra camada
de massa, enrolando as bordas e rematando com uma tira de massa
sobre a qual se irá passar um pincel humedecido em água para que não
se desfaça ao cozer.
Por cima, colocar uma tira também humedecida e pressionar. De
seguida, envernizar com ovo. Colocar na Panela Programável e
programar o Menu Forno a 160°, 25 minutos.

PANADOS DE FRANGO CREMOSO
6 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

36 tapas para panados
1 frango inteiro
250 ml. de leite
100 g. de farinha
100 g. de banha
Pimenta branca e sal a gosto
Noz-moscada a gosto
50 g. de uvas passas brancas
1 folha de louro

Colocar o frango cortado em pedaços pequenos e sem ossos
juntamente com os restantes ingredientes, exceto as tapas para
panados, no recipiente do Robot de cozinha, cozinhar no Menu Guisar a
110°, média pressão, 12 minutos.

APERITIVOS E TAPAS

Pegar nas tapas de panados e no molho cozinhado previamente
e ir montando os panados. Fechar com o polegar humedecido e
pressionando as duas extremidades.
Colocar no fundo do recipiente e cozinhar no Menu Guisar a 110°,
média pressão, 20 minutos.
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MALAGUETAS ÀS TIRAS
4 Pessoas

15 minutos

CROQUETES DE QUEIJO PARMESÃO E NOZES
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

6 malaguetas
1/2 cebola branca
300 g. de milho
50 g. de manteiga
Sal a gosto
90 g. de queijo cremoso
250 g. de natas líquidas
1 cubo de caldo de frango
Molho de ketchup
Sumo de 2 limões

Misturar todos os ingredientes.

200 g. de nozes picadas
250 g. de queijo
parmesão
125 ml. de leite
125 g. de farinha
2 cebolas médias
Azeite
Pimenta e sal a gosto

Descascar e cortar as cebolas, cortando-as
de seguida. Refogar no Menu Chapa a 140°
com a tampa aberta, 10 minutos.
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Deitar a mistura no recipiente, fechar a tampa
e programar o Menu Guisar a 110º, média
pressão, 8 minutos.
Adicionar o sumo de dois limões e um pouco
de molho ketchup.

Adicionar o leite e a farinha. Temperar
com sal e pimenta e adicionar o queijo e
as nozes. Deixar arrefecer e, uma vez frio,
formar os croquetes.
Colocar óleo na Panela Programável e
programar o Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta, 10 minutos e ir fritando.

Receitas | Panela programável

Leguminosas

COZIDO MONTANHÊS
4 Pessoas

75 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO
1/2 colher de cominhos
2 folhas de louro
6-8 grãos de pimenta preta
Água

400 g. de feijão branco
1 morcela de arroz
200 g. de toucinho
1 pé de porco
1 chouriço caseiro
1 couve
2 batatas
2 dentes de alho
100 ml. azeite
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de colorau

Introduzir na Panela Programável todos os ingredientes, cobrir com
água e programar o Menu Pressão a 120°, a alta pressão e durante 12
minutos.
Existem várias formas de fazer este prato, uma delas é programando o
Menu Pressão a alta pressão durante 8 minutos.
A mais tradicional é fazer primeiro um refogado com o alho no Menu
Chapa a 140°, 4 minutos. Adicionar os restantes ingredientes e
programar o Menu Guisar a 110º a média pressão, 40 minutos ou Menu
Fogo a 100°, 4 horas.

COZIDO MADRILENHO
4 Pessoas

Colocar previamente de molho o feijão branco na noite anterior.

20 minutos

FAVADA ASTURIANA
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. de grão de bico
1 batata média cortada
2 cenouras cortadas
1 alho francês cortado em
pedaços
1 pedaço de repolho
50 g. de feijão verde
1 osso de presunto
2 asas de frango
1 pedaço de fralda de vitela
1 pedaço de cordeiro
1 cubo de caldo
Água

Colocar previamente de molho em água o
grão-de-bico na noite anterior.

500 g. de feijocas
100 g. de toucinho
salgado
2 morcelas
1 chouriço asturiano
2 dentes de alho
Azeite

Colocar as favas de molho no dia anterior
juntamente com o toucinho.
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Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes, cobrir com água e programar
o Menu Pressão a 120°, a média pressão,
14 minutos.
Também se pode fazer de forma tradicional,
refogando primeiro o alho francês e a
carne cortada no Menu Chapa a 120°, 7
minutos, adicionar o resto dos ingredientes
e programar Menu Lento a 100° 6 horas.

Colocar no recipiente da Panela Programável
as favas, o toucinho, a morcela, 2 dentes
de alho e um fio de óleo, cobrir de água e
programar o Menu Lento a 100°, 9 horas.
Rapidamente, programar o Menu Pressão a
120° a alta pressão, 12 minutos.
Adicionar o sal no momento de servir.

Receitas | Panela programável

FAVAS COM AMÊIJOAS
4 Pessoas

60 minutos

ESCUDELLA MISTA
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de feijocas
1 Kg. de amêijoas limpas
2 dentes de alho
2 malaguetas
Azeite

Colocar previamente de molho as favas na
noite anterior. Colocar também as ameijoas
para que soltem alguma areia que possam ter.

1,5 l. de água
30 ml. de óleo
2 cubos de caldo de carne
3 batatas pequenas
1 cebola, 1 dente de alho,
1 ramo de aipo, 2 alhos
tenros
200 g. de grão de bico e
feijão
1 pedaço de presunto
1 pedaço de chouriço
1 pedaço pequeno de
botifarra preta
1 pedaço de bacon

Colocar previamente de molho o grão-debico e o feijão na noite anterior.

Introduzir todos os ingredientes no recipiente,
cobrir com água e programar Menu Pressão a
120º, alta pressão, 10 minutos.
De forma tradicional, fazer um refogado com os
alhos, as malaguetas e as amêijoas no Menu
Chapa a 140º com a tampa aberta, 10 minutos.
Adicionar as favas e programar Menu Lento a
100º, 6 horas.
Deixar repousar 5 minutos antes de servir.

Descascar e cortar as batatas e a cebola.
Cortar em cubos o presunto, o chouriço, a
botifarra e o bacon.
Introduzir todos os ingredientes no
recipiente, cobrir com água e programar
Menu Pressão, 120º, meia pressão, 14
minutos ou Menu Turbo a 130º, 12 minutos.

GRÃO DE BICO COM ACELGAS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. de grão de bico
100 g. de acelgas
80 g. de amêndoas
1 cabeça de alho
100 g. de pão duro
1 pitada de colorau
200 ml. de azeite
5 grãos de pimenta preta
2 folhas de louro
1/2 colher de sal

Colocar previamente de molho o grão de bico na noite anterior.

LEGUMINOSAS

Fazer uma mistura com as amêndoas, o pão duro, o colorau e um
pouco de azeite.
Introduzir na Panela Programável a mistura juntamente com todos os
ingredientes, cobrir com água e programar o Menu Pressão a 120°, a
média pressão, 14 minutos. Deixar repousar 4 minutos.
Para confecionar a receita de forma mais tradicional, refogar primeiro
os alhos e as acelgas cortadas no Menu Chapa a 140°, 7 minutos,
adicionar os restantes ingredientes e programar Menu Lento a 100°, 8
horas.
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HAMBÚRGUER DE FEIJÃO
4 Pessoas

15 minutos

POTE GALEGO
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. feijão cozido
1 ovo
1 dente de alho
1 colher de chá de
coentros
Água
250 g. de bolachas
moídas
Sal e pimenta a gosto

Bater os coentros e misturar com o ovo, 1
dente de alho, 1 colher de chá de coentros.
Temperar com sal e pimenta a gosto.

400 g. de feijão branco
2 batatas
200 g. de costelas
150 g. de lacão
2 chouriços
100 g. de ponta de
presunto
175 g. de toucinho
1 colher de chá de sal

Colocar previamente de molho o feijão
branco na noite anterior.

Adicionar a água e 125 g. de farinha de
bolachas moídas.
Uma vez tudo bem misturado, dar-lhe a
forma de hambúrguer e passar pelo resto da
farinha das bolachas.
Colocar óleo na Panela Programável e
programar o Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta. Fritar e servir quente.

FAVAS À CATALÃ
4 Pessoas

FAVITAS EM CEBOLADA

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

Descascar as favas e cortar a botifarra em
200 g. de botifarra branca pedaços medianos.
Introduzir todos os ingredientes no Robot de
50 g. de foie fresco
cozinha, fechar a tampa e programar o Menu
1 colher de chá de tomilho
Pressão a 120° a média pressão, 8 minutos.
1 colher de chá de orégãos
Se dispuser de tempo para fazer o prato de
50 g. de cebola confitada forma mais tradicional programar o Menu
40 ml de azeite
Lento a 100°, 4 horas.
Óleo de trufa branca
Deixar repousar antes de servir.
250 g. de caldo de galinha
1 Kg. de favas frescas
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Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes, cobrir com água e programar o
Menu Pressão a 120°, a média pressão, 12
minutos.

4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

3 cebolas
70 ml. de óleo
250 g. de favas
descascadas
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de
colorau em pó
1 pouco de “conhaque

Descascar e picar as cebolas e introduzir
na Panela Programável com os restantes
ingredientes. Fechar a tampa e Programar
Menu Guisar a 110°, média pressão, 6
minutos.
Também se pode fazer de forma mais
tradicional programando o Menu Lento a
100°, 4 horas.

Receitas | Panela programável

FEIJOCAS DO CAMPO
4 Pessoas

15 minutos

HÚMUS
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

400 g. de feijocas
grandes
100 g. de toucinho
4 alhos
2 tomates picados
1 ramo de tomilho
1 colher de chá de sal
200 g. de costelas
1 cebola
3 cenouras
4 folhas de louro
100 ml de azeite

Colocar previamente de molho as feijocas na
noite anterior.

500 g. de grão de bico
4 colheres de chá de
tahini
Sumo de dois limões
40 ml. de azeite
1 colher de chá de
cominho
2 dentes de alho
Sal a gosto

Colocar previamente de molho o grão de
bico na noite anterior.

Cortar a cebola, o alho, as costelas e o
toucinho e introduzir na Panela Programável
juntamente com os restantes ingredientes,
cobrir com água e programar Menu Pressão
a 120°, pressão alta, 10 minutos.
Também se pode fazer de forma mais
tradicional programando o Menu Lento a
100°, 8 horas.

FEIJOCAS PRETAS
4 Pessoas

Introduzir o grão de bico na Panela
Programável, cobrir de água e programar
Menu Pressão a 120°, média pressão, 8
minutos.
Juntar todos os ingredientes com o grão de
bico acabados de cozer e bater. Retificar o
óleo e sal.

MICHIRONES

60 minutos

4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de feijocas
500 g. de chocos
100 g. de amêijoas
150 g. de tinta de lulas
2 dentes de alho
2 malaguetas
Azeite

Put the beans to soak in water the previous
evening. Put the clams in water too so that they
expel the sand inside. Place the beans with
the rest of the INGREDIENTES into the bowl
and cover with water. Programme the Stew
Menu at 110°, Half Pressure for 45 minutos.
Leave to stand 5 minutos before serving.

1 Kg. de favas grandes
1 osso de presunto
2 chouriços
200 g. de toucinho fresco
2 folhas de louro
1 cabeças de alho
Sal e pimenta a gosto
10 grãos de pimenta
preta
Água para cobrir
1 colher de sobrasada

Colocar as favas no recipiente da Panela
Programável com todos os ingredientes e
água para os cobrir.

LEGUMINOSAS

For the traditional way, stir fry the garlic, chilli
pepper, cuttlefish and the clams using the Grill
Menu at 140º with the lid open for 10 minutos.
Add the rest of the INGREDIENTES and
programme Slow Menu at 100º for 6 hours.

Programar Menu Guisar a 110°, média
pressão, 20 minutos ou Menu Fogo Lento
a 100º, 3 horas se pretender confecionar o
prato de modo tradicional.
Para finalizar, adicionar uma colher de
sobrasada para lhe dar um sabor mais rico.
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LENTILHAS À BURGALESA
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

350 g. de lentilhas
3 morcelas de burgos
6 colheres de óleo
1 cebola
1 cenoura
1 pedaço de pimento verde
1 colher de tomate frito
1 colher de chá de colorau
1 folha de louro
1 colher de chá de tomilho
1 colher de chá de salsa
1 colher de chá de sal

As lentilhas devem ficar de molho durante toda a noite.
Cortar o pimento, a cebola e a cenoura e introduzir os restantes
ingredientes na Panela Programável, cobrir com água e programar o
Menu Pressão a 120°, média pressão, 9 minutos.
De forma tradicional, fazer um refogado com a cebola e a cenoura no
Menu Chapa a 120°, 4 minutos. Adicionar os restantes ingredientes e
programar o Menu Guisar a 110° a média pressão, 20 minutos ou fogo
4 horas.

LENTILHAS ESTOFADAS
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

350 g. de lentilhas
100 g. de abóbora cortada
1 pimento verde cortado
1 cenoura cortada
1 colher de pimentão
50 ml. de óleo
2 cubos de caldo ou sal
2 dentes de alho
1/2 cebola cortada
750 ml. de água
1 folha de louro

As lentilhas devem ficar de molho durante toda a noite.
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Cortar o pimento, a cebola e a cenoura e introduzir os restantes
ingredientes na Panela Programável, cobrir com água e programar o
Menu Pressão a 120°, média pressão, 9 minutos.
Existem várias formas de fazer este prato. Uma delas é programando o
Menu Pressão a alta pressão durante 7 minutos.
A forma tradicional é fazer primeiro um refogado com os legumes no
Menu Chapa a 120°, 4 minutos. Adicionar os restantes ingredientes e
programar o Menu Guisar a 110° média pressão, 20 minutos ou fogo
Lento 4 horas.

Receitas | Panela programável

CAÇAROLA CIGANA
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES
500 g. de grão de bico
1 cebola
1 pedaço de abóbora
100 g. de feijão verde
1 tomate
1 batata média
2 dentes de alho
2 fatias de pão
1 colher de colorau
1/2 colher de chá de cominhos
1 ovo

LEGUMINOSAS

PREPARAÇÃO
Azeite
Água
Sal a gosto

Colocar previamente de molho o grão-de-bico na noite anterior.
Limpar e cortar a abóbora, os feijões e a batata. Picar a cebola e o
tomate separadamente. Colocar em óleo na Panela Programável e fritar
o ovo e, de seguida, as 2 rabanadas de pão. Esmagar juntamente com o
alho e com o cominho e ao mesmo tempo, ir fritando no mesmo o azeite
e a cebola. Quando estiver dourada, adicionar o tomate e o colorau.
Adicionar todos os ingredientes no Robot de cozinha, adicionar água
até os cobrir e programar Menu Guisar a 110° a pressão média 30
minutos.
Podemos fazê-lo em apenas uma etapa, introduzindo para isso no
recipiente todos os ingredientes, cobrir com água e programar o Menu
Pressão a 120°, a média pressão, 14 minutos.
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Arroz

30

Receitas | Panela programável

ARROZ À BANDA
4 Pessoas

ARROZ DE COUVE-FLOR E BACALHAU
4 Pessoas

20 minutos

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

600 g. de arroz
4 dentes de alho
6 ñoras picadas
1 saqueta de açafrão
1 I. de fumet de peixe
1 Kg. de tomate
Sal e óleo a gosto

Fritar os alhos e o tomate com um pouco de
óleo no Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 5 minutos.

300 g. de arroz
450 g. de caldo de
peixe
1/2 couve-flor
200 g. de bacalhau
desfiado
75 g. de tomate triturado
1 pitada de corante
1 pitada de colorau
100 ml de azeite

O bacalhau deve estar demolhado e
desfiado.

Adicionar o açafrão, a água, as ñoras, o
arroz e o caldo, adicionar sal a gosto e
programar o Menu Guisar a 110º, a média
pressão, 8 minutos.
Recomenda-se servir com allioli.

ARROZ COM FEIJÃO E NABO
4 Pessoas

35 minutos

Introduzir a couve-flor com um pouco de
óleo no recipiente, adicionar o colorau e o
tomate triturado, mexer. Retirar o arroz, o
corante e o caldo de peixe e misturar bem.
Colocar o bacalhau na parte superior e
programar Menu Guisar a 110º, média em
pressão, 8 minutos

ARROZ NO FORNO
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de arroz
200 g. de feijão demolhado
200 g. de nabos
250 g. de carne de porco
50 g. de toucinho
2 morcelas
75 ml de azeite
2 dentes de alho
Algumas ervas de açafrão
1 pitada de colorau
1 I. de água
1 colher de corante alimentar

Fazer um caldo com os feijões, a carne
de porco, o toucinho, os nabos, os dentes
de alho, a água e o colorau na Panela
Programável programando o Menu Turbo a
130°, média pressão, 20 minutos.
Quando o caldo estiver preparado, adicionar
o arroz, o açafrão, um pouco de corante
alimentar e deixar cozinhar no Menu Guisar a
110°, a média pressão, 8 minutos.

200 g. de arroz
125 g. de tomate frito
1 cabeças de alho
2 batatas
200 g. de costelas cortadas
500 g. grão de bico cozidos
100 g. de toucinho
150 g. de morcela
300 ml. de caldo de carne
1 tomate natural
2 colheres de chá de sal
1 colher de corante alimentar
100 ml. de azeite

Introduzir todos os ingredientes em cru na
Panela Programável e cozinhar no Menu
Guisar a 110°, média pressão, 8 minutos.

ARROZ

Para uma maneira mais tradicional, refogar
um pouco todos os ingredientes no
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta,
adicionar o arroz e o caldo e colocar a
ponto de sal.
Cozinhar de seguida no Menu Guisar a
110°, média pressão e 8 minutos.
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ARROZ À MARINHEIRO
4 Pessoas

20 minutos

ARROZ FRITO JAPONÊS
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. de arroz
450 g. de caldo de peixe
200 g. de rodelas de lulas
150 g. de gambas peladas
125 g. de tomate frito
1 colher de chá de corante
1 pitada de colorau
100 ml. de óleo

Introduzir todos os ingredientes em cru na
Panela Programável e cozinhar no Menu Guisar
a 110°, média pressão, 8 minutos.

500 g. de arroz cozido
2 ovos batidos
1/2 cebola cortada
1/2 cenoura cortada
2 cebolinhos aos
pedaços
Sal e pimenta a gosto
1 pitada de manteiga
com alho
1 pitada de sementes de
ajonjoli
2 colheres de molho de
soja

Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes e programar o Menu Chapa a
120°, 5 minutos. Mexer bem antes de retirar.

Para uma maneira mais tradicional, refogar um
pouco todos os ingredientes no Menu Chapa a
140°, com a tampa aberta, adicionar o arroz e o
cubo de caldo de peixe, o corante e o colocar
a ponto de sal. Cozinhar de seguida no Menu
Guisar a 110°, média pressão e 8 minutos.

Se desejar, fazer primeiro um refogado com
os legumes picados e óleo programar o
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 4
minutos.
De seguida, adicionar os restantes
ingredientes e continuar a refogar até que
esteja pronto sem parar de mexer.

ARROZ DE PATO
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 pato grande
200 g. de arroz
250 ml. de água
1 limão e meio
1 cebola grande
1 dente de alho
4 folhas de louro
100 ml. de óleo
150 g. de chouriço
100 g. de bacon

Limpar bem o pato. Colocar de parte um pouco de limão para as extremidades.
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Introduzir no recipiente todos os ingredientes (a cebola picada e o chouriço e o bacon em fatias finas) e programar o Menu
Arroz.
De forma tradicional, fazer um refogado com a cebola picada, o alho, o chouriço e o bacon com óleo, e programar o Menu
Chapa a 140°, com a tampa aberta, 4 minutos.
Adicionar os restantes ingredientes e programar o Menu Guisar a 110°, média pressão, 8 minutos.

Receitas | Panela programável

RISOTO COM GAMBAS E LIMA
4 Pessoas

RISOTO DE FRANGO E COGUMELOS
4 Pessoas

15 minutos

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de arroz
400 g. de gambas
100 g. de manteiga
200 ml. de natas
100 ml. de água
2 limões
1/2 colher de manjericão
1/2 colher de sal

Colocar tudo em cru na Panela Programável
exceto a manteiga e cozinhar no Menu
Guisar a 110º, média pressão, 7 minutos.

200 g. de arroz
400 g. de frango
200 g. de cogumelos
200 ml. de natas
100 g. de manteiga
50 ml. de água
1/2 colher de sal
1/2 colher de chá de sal

Introduzir todos os ingredientes em cru no
recipiente, exceto a manteiga e programar
o Menu Guisar a 110º, média pressão, 7
minutos.

Antes de servir, colocar a manteiga e mexer
bem para que se desfaça.

Antes de servir, colocar a manteiga e mexer
bem para que se desfaça.

PAELLA VALENCIANA
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES
300 g. de arroz
350 g. de frango cortado
300 g. de coelho cortado
150 g. de favas peladas
3 dentes de alho
1 tomate maduro
150 g. de feijão verde
1 pitada de açafrão
1 pitada de colorau
50 ml. de azeite

ARROZ

PREPARAÇÃO
500 ml. de caldo de frango
Sal a gosto

Introduzir no recipiente todos os ingredientes e programar o Menu
Guisar a 110°, média pressão, 8 minutos.
Para fazer um refogado prévio, colocar óleo no recipiente, a carne
de frango e coelho cortada e programar o Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta. Adicionar sal e retirar quando estiverem bem dourados.
No mesmo óleo, adicionar o feijão, o tomate e os restantes
ingredientes, exceto o arroz e o caldo, misturar e refogar 2 minutos
aproximadamente.
Adicionar o arroz, o caldo e a carne reservada e programar o Menu
Guisar a 110°, média pressão e 8 minutos.
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ARROZ À MEXICANA
4 Pessoas

20 minutos

ARROZ PRETO
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

350 g. de arroz
30 ml. de óleo
1 dente de alho
40 g. de cebola
2 tomates médios
2 cenouras aos cubinhos
200 g. de ervilhas
1 malagueta do campo
500 ml. de água
1 ramo de salsa

Cortar os tomates e as cenouras previamente
descascadas e cortadas em cubinhos.

400 g. de arroz
500 ml. de caldo de peixe
4 dentes de alho picados
500 g. de chocos ou lulas
cortados em pedaços
4 saquetas de tinta de
lulas
2 tomates
1 colher de chá de
colorau
1 colher de chá de sal

Colocar todos os ingredientes crus dentro
da Panela Programável, fechar a tampa e
cozinhar no Menu Guisar a 110°, média
pressão e 8 minutos.

Introduzir na Panela Programável juntamente
com os restantes ingredientes e programar o
Menu Guisar a 110°, média pressão, 8 minutos.
Se desejar, fazer primeiro um refogado
com os cebola picada e um pouco de óleo,
programando o Menu Chapa a 140° com
a tampa aberta, 4 minutos (até que fique
dourado). Adicionar os restantes ingredientes
e programar o Menu Guisar a 110°, média
pressão, 8 minutos.

ARROZ DOCE
4 Pessoas

Para uma maneira mais tradicional, refogar
um pouco todos os ingredientes no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta, adicionar
o arroz e o caldo de peixe, o corante e
colocar a ponto de sal.
Cozinhar de seguida no Menu Guisar a 110°,
média pressão e 8 minutos

ARROZ COM CHOCOLATE

30 minutos

4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de arroz
500 ml. de água
1 colher de chá de sal
Casca de 1 limão
600 ml. de leite gordo
200 g. de açúcar
1 canela em rama

Introduzir todos os ingredientes no
recipiente, exceto o açúcar no recipiente da
Panela Programável. Remover e programar
Menu Guisar a 110°, média pressão, 8
minutos.

1 I. de leite
120 g. de cacau em pó
100 g. de arroz
80 g. de açúcar
1/2 colher de chá de
baunilha

Introduzir todos os ingredientes no
recipiente, exceto o açúcar no recipiente da
Panela Programável. Remover e programar
Menu Guisar a 110°, média pressão, 8
minutos.

34

Adicionar o açúcar quando tiver finalizado.
Retirar e deixar arrefecer.

Adicionar o açúcar quando tiver finalizado.
Retirar e deixar arrefecer.

Receitas | Panela programável

Massas

FITAS COM AMÊIJOAS
4 Pessoas

20 minutos

LASANHA DA HORTA
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de amêijoas
750 g. de fitas de massa
500 ml. de natas líquidas
1 colher de chá de sal
125 ml. de vinho branco
Água até cobrir

Colocar todos os ingredientes crus dentro da
Panela Programável e mexer.

8 lâminas para lasanha
pré-cozinhadas
1 cebola
1 pimento
1 curgete
1 beringela
1 tomate
300 g. de queijo ralado
100 ml. de óleo
1 colher de chá de sal
1 pitada de pimenta
1 pouco de orégãos

Descascar e cortar as verduras em pedaços,
misturar numa taça e adicionar sal, pimenta,
orégãos e os legumes, untar o recipiente e
colocar uma capa de placas de lasanha, um
fundo de legumes, uma capa de lasanha,
outra capa de

Adicionar água até cobrir a mistura e cozinhar
no Menu Guisar a 110°, 10 minutos a média
pressão.
Se desejar, fazer primeiro um refogado no
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 5
minutos com a cebola e as amêijoas.

ESPARGUETE AL PESTO
4 Pessoas

20 minutos

legumes e assim sucessivamente até ficar
sem legumes.
Para terminar, colocar uma capa de lasanha,
polvilhar com queijo para fundir e cozinhar
no Menu Guisar a 110°, 10 minutos a média
pressão.

ESPARGUETE COM SALCHICHAS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 colheres de manjericão
500 g. de espaguete
partido
40 g. de pinhões
2 dentes de alho
150 g. de queijo
parmesão
175 ml. de azeite
1 batata
Margarina
Água para cobrir a massa

Descascar e cortar os alhos em pedaços
muito pequenos.

160 g. de espaguete
partidos
100 g. de bacon
6 salchichas cortadas
20 ml. de azeite
20 ml. de vinho branco
1 dente de alho
1 cebola
4 ovos
40 g. de queijo parmesão
Sal a gosto
Água até cobrir a massa

Introduzir todos os ingredientes no recipiente
com água suficiente até cobrir. Programar
Menu Guisar a 110°, média pressão, 20
minutos.
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Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes, mexer bem, fechar a tampa e
programar o Menu Guisar a 110°, 10 minutos
a média pressão.

Para confecionar o prato de forma mais
tradicional, refogar no Menu Chapa a 140°
com a tampa aberta o alho e a cebola
picados juntamente com o bacon e as
salchichas cortadas em pedaços de 2 cm.
Aprox. De seguida, adicionar os restantes
ingredientes e água até cobrir tudo e
programar o Menu Guisar a 110°, 10 min. a
média pressão.

Receitas | Panela programável

PESTO À SICILIANA
4 Pessoas

20 minutos

MASSA COM MOLHO GORGONZOLA
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 raminhos de menta
1 raminho de salsa
Sumo de 1 limão
60 ml. de azeite
60 g. de queijo parmesão
ralado
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de
pimenta
1 dente de alho
500 g. de massa
Água até cobrir

Picar a menta e a salsa, misturar com os
restantes ingredientes, adicionar com a massa
no recipiente, cobrir de água e programar
o Menu Guisar a 110°, média pressão, 20
minutos

150 g. queijo gorgonzola
150 ml. natas líquidas
1 colher de chá de sal
400 g. de massa Água
até cobrir

Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes, mexer bem e programar o
Menu Guisar a 110°, 10 minutos a média
pressão

MASSA DE ALHOS
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de macarrão
125 ml. de óleo
12 alhos descascados e
cortados
2 pimentas-de-caiena
Sal
Pimenta
Água até cobrir
Queijo ralado

Descascar e cortar os alhos.

MASSAS

Introduzir na Panela Programável com a
massa, o óleo, as pimentas de cayena e
água até cobrir a mistura.
Mexer bem e fechar a tampa e cozinhar no
Menu Guisar a 110°, 10 minutos a média
pressão.
Servir com queijo ralado polvilhado por cima
se desejar.
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FIDEUA
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de tamboril
200g. de gambas para arroz
200 g. de rodelas de lulas
400 g. de fumet de gambas
2 cubos de caldo de peixe
50 ml. de óleo
50 g. de cebola
100 g. de tomate triturado
1 dente de alho
1 colher de salsa picada
Ervas de açafrão
Corante alimentar

Introduzir na Panela Programável todos os ingredientes, mexer bem e programar o Menu Guisar a
110°, 10 minutos a média pressão.
Para elaborar este prato de maneira mais tradicional, refogar o alho, os mariscos e a cebola 3
minutos no Menu Chapa a 120°, adicionar os restantes ingredientes e programar o Menu Guisar a
110°, 10 minutos a média pressão.

FIDEUA À FOIE
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de fideos grossos
200 g. de boletos
100 g. de alhos tenros
500 g. de frango cortado
500 g. de foie fresco
100 ml. de óleo
1 colher de chá de sal
700 ml. de caldo de frango
50 g. de tomate triturado
1/2 colher de chá de açúcar

Introduzir na Panela Programável todos os ingredientes e programar o Menu Guisar a 110°, 10
minutos a média pressão.
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Para elaborar este prato de maneira mais tradicional, refogar os alhos, o frango, o tomate, o foie e os
boletos 3 minutos no Menu Chapa a 120°, adicionar os restantes ingredientes e programar o Menu
Guisar a 110°, 10 minutos a média pressão.

Receitas | Panela programável

Pizzas

PIZZA DE QUEIJOS COM MANJERICÃO
4 Pessoas

30 minutos

PIZZA GORMAN
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

100 ml. de leite
100 ml. de água
50 ml. de azeite
1 colher de chá de sal
20 g. de fermento
prensado
400 g. de farinha
100 g. de queijo de cabra
100 g. de queijo feta
50 g. de queijo azul
100 g. de mozarela
50 g. de tomate frito
Folhas de manjericão
fresco

Preparar uma massa batendo o leite, a água,
o óleo, a farinha e o fermento. Adicionar
uma pitada de sal e voltar a amassar até
conseguir uma massa fina.

100 ml. de leite
100 ml. de água
50 ml. de azeite
1 colher de chá de sal
20 g. de fermento
prensado
400 g. de farinha
2 beringelas
2 curgetes
1 cebola
2 pimentos vermelhos
4 tomates pequenos
cherry
100 g. de queijo ralado
4 queijinhos em porções

Preparar uma massa batendo o leite, a água,
o óleo, a farinha e o fermento. Adicionar
uma pitada de sal e voltar a amassar
até conseguir uma massa fina e cobrir o
recipiente com a mesma.

Cobrir com mesma no recipiente e repartir
o tomate frito. Ir colocando os queijos
cortados em lâminas não muito finas e
alternando os 4 queijos. Colocar as folhas de
manjericão repartidas pela pizza e programar
o Menu Forno a 160°, 20 minutos.

Cortar em lâminas finas as beringelas, a
cebola e as curgetes. Cortar os tomates
pequenos em metades e os pimentos
vermelhos em tiras. Ir colocando por cima da
pizza. Colocar os queijinhos e polvilhar com
queijo ralado. Programar Menu Forno a 160°,
20 minutos.

PIZZA COM PEPPERONI
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES
100 ml. de leite
100 ml. de água
50 ml. de azeite
1 colher de chá de sal
20 g. de fermento prensado
400 g. de farinha
Tomate frito
100 g. de cogumelos
100 g. de pepperoni ou chouriço
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PREPARAÇÃO
100 g. de mozarela
3 colheres de azeite
Sal e pimenta a gosto

Preparar uma massa batendo o leite, a água, o óleo, a farinha e o
fermento. Adicionar uma pitada de sal e voltar a amassar até conseguir
uma massa fina e cobrir o recipiente com a mesma.
Adicionar tomate frito à massa, a gosto. Colocar os cogumelos cortados
em lâminas finas, o pepperoni cortado em rodelas muito finas e ralar o
queijo mozarela. Deitar o azeite e temperar com sal e pimenta a gosto.
Programar Menu Forno a 160°, 20 minutos.

Receitas | Panela programável

PIZZA DE BACON E CEBOLA
4 Pessoas

30 minutos

PIZZA ITALIANA
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

100 ml. de leite
100 ml. de água
50 ml. de azeite
1 colher de chá de sal
20 g. de fermento
prensado
400 g. de farinha
200 g. de bacon
100 g. de cebola
100 g. de mozarela ralada
50 g. de tomate triturado

Preparar uma massa batendo o leite, a água, o
óleo, a farinha e o fermento.

200 ml de leite
100 ml. de vinho branco
100 ml. de azeite
1 colher de fermento
20 g. de sal
20 g. de açúcar
550 g. de farinha
100 g. de tomate frito
100 g. mozarela ralada
12 azeitonas pretas
6 anchovas
1 ovo

Preparar uma massa batendo o leite, a água,
o óleo, a farinha e o fermento. Adicionar
uma pitada de sal e voltar a amassar
até conseguir uma massa fina e cobrir o
recipiente com a mesma.

Adicionar uma pitada de sal e voltar a amassar
até conseguir uma massa fina e cobrir o
recipiente com a mesma.
Colocar o bacon, a cebola, o tomate e o queijo
e programar Menu Forno a 160°, 20 minutos.

PIZZA DE FRANGO E PIMENTO
4 Pessoas

30 minutos

Colocar sobre a massa o tomate, o
queijo, as anchovas, as azeitonas e o ovo.
Programar Menu Forno a 160º, 20 minutos.

PIZZA DE CHOCOLATE
1-2 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de frango assado
100 g. de pimento verde
100 g. de mozarela ralada
50 g. de tomate triturado
200 ml. de água
50 ml. de óleo
1 colher de chá de sal
20 g. de fermento
400 g. de farinha

Preparar uma massa batendo o leite, a água,
o óleo, a farinha e o fermento. Adicionar
uma pitada de sal e voltar a amassar
até conseguir uma massa fina e cobrir o
recipiente com a mesma.

200 ml. de água
50 ml. de óleo
1 colher de chá de sal
20 g. de fermento
400 g. de farinha
100 g. de creme de
cacau, tipo Nutella

Preparar uma massa batendo o leite, a água,
o óleo, a farinha e o fermento. Adicionar
uma pitada de sal e voltar a amassar
até conseguir uma massa fina e cobrir o
recipiente com a mesma.

PIZZAS

Colocar os ingredientes da pizza sobre a
massa e programar o Menu Forno 160º, 20
minutos.

Untar sobre toda a massa o creme de
chocolate e programar o Menu Forno a 160º,
20 minutos
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Legumes

ALMÔNDEGAS DE SOJA COM CENOURAS
4 Pessoas

20 minutos

ESPINAFRES COM PASSAS E PINHÕES
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

750 g. de cenouras
100 g. de cebola
3 alhos
30 ml. de azeite virgem
Salsa a gosto
1 cubo de caldo vegetal
8 almôndegas de soja
texturizada
500 ml. de água

Cortar todos os ingredientes e introduzir no
recipiente da Panela Programável, mexer bem,
fechar a tampa e programar o Menu Guisar a
110°, média pressão, 8 minutos.

4 molhos de espinafres
100 g. de pinhões
100 g. de passas de
corinto
Azeite
Pimenta e sal a gosto
Brandy ou rum

Limpar bem os espinafres.

Servir quente.

Colocar óleo na Panela Programável,
os pinhões e as passas. Adicionar os
espinafres, mexer bem, fechar a tampa e
programar o Menu Forno a 120°, 12 minutos.
Por fim, deitar um pouco de pimenta e sal.

ERVILHAS À FIORENTINA
4 Pessoas

Colocar as passas e misturar em brandy ou
rum durante 1 hora.

20 minutos

BRÓCULOS AO VAPOR
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

600 g. de ervilhas frescas
150 g. de toucinho
curado
3 colheres de azeite
3 dentes de alho
esmagados
Salsa fresca picada
1 colher de chá de
açúcar
Sal a gosto
1 I. de água

Colocar na Panela Programável as ervilhas, o
toucinho fumado em pedaços, os dentes de
alho, o óleo, a salsa picada e 1 I. de água.

1 brócolos
125 ml. de água
2 folhas de louro
1 colher de chá de sal
1 pitada de pimenta
100 ml. de óleo
1 pitada de cominhos
400 ml. de água

Cortar os brócolos a gosto, colocar na
bandeja de cozinhar ao vapor e água na
Panela Programável sem que a água chegue
a ultrapassar a bandeja, adicionar o louro e
os cominhos, colocar os brócolos em cima
da bandeja e temperar com sal e pimenta,
borrifar com um pouco de óleo e cozinhar no

LEGUMES

Programar Menu Guisar a 110° a pressão
média 7 minutos. Para finalizar, adicionar o
sal e, de seguida, o açúcar.
Servir quente como guarnição.

Menu Vapor a 110° a baixa pressão com a
tampa fechada durante 30 minutos.
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BERINJELA A RECHEADA COM PERDIZ
2 Pessoas

65 minutos

FRITURA MURCIANA COM BATATAS E OVOS
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 beringelas, 1/2 cebola, 1
tomate
1 perdiz
100 g. de cogumelos
1 pimento verde italiano
1 colher de chá de sal
1 pitada de pimenta
1 colher de chá de
orégãos
1 colher de chá de
manjericão
80 g. queijo emmenthal
200 ml. De azeite

Cortar as beringelas em metades pela largura e
retirar o interior com cuidado para não rasgar a
casca, reservar.

70 ml. de óleo
500 g. de cebola
200 g. de pimento verde
200 g. de pimento
vermelho
3 dentes de alho
1 kg. de tomate natural
triturado
2 cubos de caldo
800 g. de batatas em
rodelas
4 ovos cozidos

Lavar os pimentos e cortar.

Cortar em cubos pequenos os legumes, a
carne da beringela que se retirou e a carne de
perdiz. Misturar todos os legumes adicionando
óleo, sal, pimenta, orégãos e manjericão, mexer
bem. Rechear as beringelas com a mistura de
legumes e deitar o queijo por cima, colocar na
bandeja de forno da Panela Programável, no
fundo do recipiente.
Cozinhar no Menu Forno a 160°, 60 minutos.

HAMBÚRGUERS DE ESPINAFRES E ARROZ
4 Pessoas

20 minutos

Descascar e cortar os alhos e a cebola em
lâminas finas. Cortar as batatas em rodelas.
Colocar os legumes no recipiente da Panela
Programável e programar o Menu Chapa a
120°, 10 minutos.
Servir com os ovos cozidos em redor. Deitar
o azeite por cima.

PENCAS DE ACELGAS E MOLHO DE AMÊNDOAS
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de espinafres
fervidos
250 g. de arroz fervido
2 ovos
60 g. de salsa picada
1 dente de alho
esmagado
2 colheres de queijo
ralado
Pão ralado
Sal e pimenta a gosto

Colocar numa taça os espinafres e o arroz e
picar tudo.

100 g. de amêndoas
400 ml. de água
50 g. de Maizena
2 kg. de pencas de
acelgas
30 ml. de óleo
1 l. de leite
1 colher de chá de
colorau
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de noz
moscada

Colocar as acelgas com a água no Menu
Guisar a 110° a média pressão, 5 minutos.
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Adicionar os ovos, a salsa, o alho, o queijo
ralado, o sal e a pimenta a gosto. Juntar
bem. Separar em porções, alisar até ficar
com a forma de hambúrguer e cozinhar no
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 10
minutos.

Entretanto, picar um pouco de amêndoas e
preparar o molho batendo juntamente com
os restantes ingredientes.
Servir as acelgas com o molho por cima.

Receitas | Panela programável

DIP DE ALCACHOFRAS
2 Pessoas

15 minutos

MINESTRONE
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de corações de
alcachofras
250 g. de queijo parmesão
250 g. de maionese
1 malagueta

Triturar as alcachofras com o queijo parmesão
e a malagueta, deitar colheres de chá da
mistura no fundo do recipiente e programar
Menu Forno a 160°, 12 minutos.

50 g. legumes variados
50 ml. de óleo
50 g. de cebola
1 dente de alho
50 g. de toucinho
750 ml. de água
cubos de caldo ou sal
1 colher de chá de
pimenta
100 g. de arroz Salsa
cortada
50 g. de queijo parmesão
50 g. de manteiga

Ralar o queijo e reservar.

Retirar a mistura, quando ainda estiver quente
alisar com cuidado e servir frio com maionese
para molhar.

PISTO
4 Pessoas

Cortar os legumes. Adicionar os restantes
ingredientes, mexer bem, fechar a tampa
da Panela Programável e programar o Menu
Guisar 110° a média pressão, 8 minutos.
Por último, deitar numa sopeira, adicionar a
manteiga e o queijo, mexer bem e servir de
seguida.
Se desejar, fazer primeiro um refogado no
Menu Chapa a 120°, 5 minutos juntamente
com a cebola, o alho e o toucinho cortado
em cubos.

MOUSSACA DE ABÓBORA
12 minutos

4 Pessoas

60 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

100 ml. de óleo
300 g. de curgete
150 g. de pimento
vermelho
150 g. de pimento verde
300 g. de cebola
500 g. de tomate
triturado
2 dentes de alho
2 cubos de caldo ou sal

Cortar todos os ingredientes e introduzir na
Panela Programável.

1 kg. de abóbora
2 cebolas
700 g. de vitela picada
300 g. de tomate frito
500 ml. de bechamel
1 colher de chá de
manjerona
125 ml. de óleo
1 colher de chá de sal e
pimenta
100 g. de queijo ralado

Com a ajuda de um descascador de batatas,
descascar a abóbora. Reservar.

LEGUMES

Programar Menu Guisar a 110°, média
pressão, 8 minutos.

Preparar uma mistura com a carne, o
tomate, a cebola e 100 g. de abóbora.
Temperar com sal e pimenta e reservar.
Colocar na base do recipiente as tiras de
abóbora, deitar na mistura reservada, fazer
uma capa de abóbora, rechear com a carne,
até acabar a mistura. Deitar sobre a mesma
o bechamel e polvilhar o queijo.
Programar Menu Forno a 160°, 40 min.
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MENESTRA MURCIANA DE LEGUMES
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES
3 alcachofras
2 cenouras
2 ramos de aipo
150 g. de ervilhas
150 g. de couve-flor
2 batatas
1 nabo branco
4 tomates maduros
1 cebola grande
150 g. de feijão verde
100 g. de toucinho
3 ovos
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PREPARAÇÃO
Azeite
1 colher de farinha
2 dentes de alho
Sal a gosto
1 l. de água

Introduzir todos os ingredientes, exceto os ovos, e programar o Menu
Guisar a 110º a média pressão, 20 minutos. Antes de servir, adicionar os
ovos, mexer e misturar bem.
De forma tradicional, fazer um refogado com os alhos no Menu Chapa
a 140º com a tampa aberta, 10 minutos. Quando começarem a ficar
dourados, incorporar os legumes limpos e cortados e o toucinho em
pedaços. Mexer continuamente 10 minutos.
Cobrir com água e temperar com sal. Programar Menu Forno a 110º, 40
minutos.

Receitas | Panela programável

Batatas

LEGUMES
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BATATAS RECHEADAS
4 Pessoas

30 minutos

BATATAS FRITAS COM ATUM
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

8 batatas
8 gemas de ovo
1 colher de sal
1 pitada de pimenta
moída
125 ml. de natas líquidas
150 g. de bacon
150 g. de queijo ralado

Cozer as batatas com água no Menu Pressão a
120°, alta pressão, durante 5 minutos.

70 ml. de óleo
500 g. de cebola
200 g. de pimento verde
200 g. de pimento
vermelho
3 dentes de alho
1 kg. de tomate natural
triturado
100 ml. de água
2 cubos de caldo de peixe
700 g. de batatas em
rodelas
500 g. de atum ou bonito

Em primeiro lugar, limpar bem as peles e
espinhas do atum ou o bonito.

Quando estiverem tenras, descascar e fazer um
buraco um pouco mais largo do que a gema.
Colocar dentro do buraco um pouco de sal,
um pouco de natas, a gema e um pouco de
pimenta. Por cima do ovo colocar meia fatia de
bacon e o queijo ralado.
Programar Menu Forno a 160°, 15 minutos.

BATATAS PADEIRAS
4 Pessoas

45 minutos

Cortar o peixe e as verduras. Adicionar os
restantes ingredientes e programar o Menu
Guisar a 110° média pressão, 15 minutos.

BATATAS À POBRE
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

10 batatas médias
3 cebolas
2 dentes de alho
1 I. de azeite
Salsa fresca
Sal e pimenta a gosto

Descascar e cortar as batatas e as cebolas
em lâminas finas e esmagar o alho.

1 cebola
800 g. de batatas
100 ml. de óleo
1 colher de chá de sal
2 dentes de alho

Descascar e picar a cebola, descascar e
cortar em rodelas as batatas e colocar na
Panela Programável com o óleo e o sal.

Colocar todas as batatas no fundo do
recipiente da Panela Programável, cobrir
com azeite e, por cima, os alhos e as
cebolas. Temperar com sal e pimenta e
cobrir com papel de alumínio.

Programar Menu Guisar a 110° a média
pressão, 10 minutos.

Programar Menu Forno a 160°, 40 minutos.
Por fim, escorrer o óleo e polvilhar com a
salsa.
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BATATAS À LA RIOJA
4 Pessoas

20 minutos

PAPAS AMASSADAS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 kg. de batatas
300 g. de chouriço
500 g. de tomates
3 pimentos vermelhos
assados
500 g. de cebolas
1/2 malagueta
250 ml. de caldo de
carne
Sal a gosto
Azeite

Descascar e cortar as batatas em pedaços
grandes. Cortar o chouriço em rodelas grandes,
reservar.

1 kg de batatas
pequenas
500 g. de sal gordo
2 I. de água

Lavar bem as batatas e colocar no
recipiente da Panela Programável (com a
pele). Adicionar bastante água, o sal gordo
programar o Menu Pressão a 120° a média
pressão, 10 minutos.

Adicionar no recipiente as cebolas picadas e
o tomate. Incorporar no recipiente as cebolas
picadas reservadas, o chouriço e os pimentos
cortados às tiras.
Adicionar o caldo de carne, o sal, a malagueta
e programar Menu Guisar a 110°, média
pressão, 10 minutos.

BATATAS ASSADAS COM TOMILHO
4 Pessoas

Quando estiver pronto, escorrer. Tapar com
um pano i ir dando voltas de vez em quando
durante mais alguns minutos.

45 minutos

Quando verificar que perderam todo o vapor,
retirar o pano. As batatas devem estar secas
e brancas devido ao sal.

BATATAS COM AMÊIJOAS
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 kg. de batatas
1 cabeça de alho
1 ramo de tomilho
100 g. de manteiga
Azeite
Sal e pimenta a gosto

Descascar, lavar e secar as batatas, partir
em 2, longitudinalmente.

1 Kg. de batatas
1 Kg. de amêijoas
500 g. de cebola picada
50 g. de salsa
250 ml. de caldo de peixe
2 malaguetas
Azeite
Sal a gosto

Descascar e cortar as batatas em pedaços
grandes. Reservar.

Untar a manteiga e os dentes de alho picado
sobre as meias batatas.
Temperar com sal e pimenta e introduzir um
raminho de tomilho no recipiente juntamente
com as batatas.
Programar Menu Forno a 160º, 40 minutos.

BATATAS

Limpar as amêijoas e introduzir no recipiente
juntamente com a cebola picada.
Incorporar no recipiente as cebolas picadas
reservadas e os restantes ingredientes.
Programar Menu Guisar a 110° a pressão
média 12 minutos.
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Mariscos

ALMÔNDEGAS DE MARISCO
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO
PARA O MOLHO
50 ml de azeite
4 dentes de alho
1 folha de louro
20 ml. de vinho branco
2 colheres de chá de farinha
250 ml. de caldo de peixe
1 cubo de caldo de peixe

PARA A MASSA:
1/2 cebola
250 g. de marisco picado
300 g. de farinha
1 folha de louro
500 ml. de leite
250 ml. de fumet de peixe
20 ml. de azeite
20 ml de brandy
50 g. de tomate triturado
1 colher de chá de sal

LULAS COM TINTA
4 Pessoas

Cortar primeiro a cebola.
Adicionar o óleo e o louro. Deitar as gambas, o brandy, o leite, o fumet,
a farinha e o tomate e programar Menu Guisar a 110°, média pressão, 4
minutos.
Fazer umas bolinhas, envolver e fritar. Para as fritar, colocar óleo no
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 10 minutos. Quando o óleo
estiver quente, incorporar as almôndegas.
Para preparar o molho, colocar óleo na Panela Programável, os alhos
picados e o louro. Programar Menu Chapa a 140° com a tampa aberta,
8 minutos. Quando ficarem com cor, adicionar o vinho, o fumet, um
cubo de caldo de peixe e a farinha. Mexer bem.

POLVO À GALEGA

10 minutos

4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 kg. de anilhas de lula
50 ml. de azeite
2 cebolas
2 dentes de alho
3 folhas de louro
100 g. de tomate triturado
200 ml. de vinho branco
2 colheres de farinha
4 saquetas de tinta de
lulas
1 colher de chá de sal

Lavar e limpar as lulas.

1 polvo com cerca de
750 g.
1 cebola grande
2 folhas de louro
1 pitada de colorau
picante
1 kg. de batatas
Sal grosso
Azeite
2 l. de água

Colocar o polvo com abundante água, sal,
cebola, as batatas e o louro. Programar
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 4
minutos. Quando a água estiver em ebulição,
colocar e retirar o polvo, até três vezes para
que fique mole. Adicionar e programar Menu
Guisar 110º, pressão média, 12 minutos.

MARISCOS

Cortar as anilhas das lulas com
aproximadamente 1 cm de grossura.
Descascar e cortar as cebolas e picar os
alhos e as folhas de louro.
Introduzir todos os ingredientes na Panela
Programável e programar o Menu Guisar
110° a média pressão, 6 minutos.

Servir sobre as batatas e temperar com sal
e pimenta a gosto. Temperar com um pouco
de azeite e colorau.
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CALDEIRADA DE SÉPIA OU POLVO
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

600 g. de sépia limpa e cortada
200 g. de tomate triturado
100 ml. de óleo
50 ml. de vinagre
4 dentes de alho
400 g. de cebola
3 folhas de louro
1 pimento verde
2 colheres de chá de sal
3 colheres de chá de colorau

1,4 kg. de batatas cortadas
170 ml. de água

CHOCOS EM CEBOLADA
4 Pessoas

15 minutos

Cortar a cebola, o pimento e os alhos.
Adicionar os restantes ingredientes e programar o Menu Guisar a 110°
média pressão, 10 minutos.
Para fazer este prato de forma tradicional, fazer primeiro um refogado
com os alhos e a cebola no Menu Chapa a 120°, 5 minutos, adicionando
uma boa quantidade de óleo. Incorporar os restantes ingredientes e
programar Menu Lento a 100°, 2 horas.

MEXILHÕES COM MOLHO PICANTE
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

8 chocos
3 cebolas
1 copo de vinho branco
500 ml. de caldo de peixe
1 colher de chá de sal
200 ml. de óleo
1 folha de louro

Cortar os chocos em anilhas e a cebola à
juliana.

50 ml. de óleo
100 g. de cebola
100 g. de pimento
vermelho
100 g. de pimento verde
2 dentes de alho
500 g. de tomate triturado
Algumas folhas de
manjericão
1 cubo de caldo de peixe
1 Pimenta-de-caiena
1 kg. de mexilhões limpos

Introduzir todos os ingredientes do molho na
Panela Programável. Colocar a bandeja de
cozinhar ao vapor e sobre esta os mexilhões.
Programar Menu Guisar a 110° a pressão
baixa 6 minutos.
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Introduzir todos os ingredientes na Panela
Programável e cozinhar durante 7 minutos
no Menu Guisar a 110°, a média pressão.

Pode-se cozinhar este prato fazendo
primeiro o molho separadamente no
Menu Tampa Aberta. Reservar. Colocar os
mexilhões de cozinhar a vapor e programar
Menu Forno a 160°, 8 minutos. Colocar os
mexilhões numa bandeja e deitar o molho
por cima.
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CANELONES DE PEIXE
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES
1 saqueta de canelones
PARA O BECHAMEL:
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de pimenta
1 colher de chá de noz moscada
200 g. de cebola
150 g. de manteiga
1 cenoura
100 g. de salmão triturado
1 I. de leite
50 g. de farinha

MARISCOS

PREPARAÇÃO
PARA O RECHEIO:
250 g. de gambas descascadas
250 g. de salmão
100 ml. de óleo
30 g. de Maizena
1/2 cebola
1/2 cenoura
180 g. de creme de leite

Picar todos os ingredientes do recheio e rechear os canelones.
Preparar o bechamel no Menu Chapa a 140° com a tampa aberta sem
parar de mexer.
Colocar os canelones na Panela Programável e deitar o bechamel sobre
os mesmos. Programar Menu Forno a 160°, 20 minutos
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Peixes
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ALMÔNDEGAS DE BACALHAU
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de batatas para cozer
250 g. de bacalhau demolhado
2 ovos
70 ml. de óleo
100 g. de pinhões
Alho, salsa, pimenta, canela, sal a gosto

Bater as claras a ponto de neve com uma pitada de sal e algumas gotas de limão. Reservar.
Cortar as batatas descascadas em rodelas, colocar na Panela Programável e programar o Menu
Guisar 110° a baixa pressão, 6 minutos. Reservar. Picar os alhos e a salsa e refogar no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta, 2 minutos.
Cortar o bacalhau, adicionar o refogado, misturar muito bem com a espátula e temperar com
canela, pimenta e pinhões e retificar o sal. Formar bolinhas com esta mistura e passar pelas
claras a ponto de neve. Colocar óleo no Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 10 minutos,
quando estiver quente incorporar as almôndegas.

LINGUADO COM ESTRAGÃO
4 Pessoas

INGREDIENTES

12 minutos

PREPARAÇÃO

8 filetes de linguado
Colocar todos os ingredientes, exceto os
200 g. de gambas
filetes de linguado, na Panela Programável,
150 ml. de vinho branco colocar sobre os mesmos a bandeja de
cozinhar a vapor e colocar na mesma os
150 g. de cogumelos
filetes de linguado enrolados.
50 ml. de óleo
Programar Menu Guisar a 110°, média
1 cebola grande
pressão, 6 minutos
2 colheres de manteiga
2 colheres de estragão
200 ml. de natas líquidas
ou um 1 cubo de caldo de
peixe
1 colher de chá de pimenta

PEIXES

MEDALHÕES DE PESCADA COM SIDRA
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

600 g. de pescada
60 ml. de óleo
500 g. de tomate natural
250 g. de pimentos secos
2 dentes de alho
2 ovos
200 g. de ervilhas
150 ml. de sidra
2 cebolas grandes
Salsa e sal
2 ovos para envolver

Colocar todos os ingredientes no recipiente,
os ovos, fechar a tampa e programar o
Menu Guisar a 110°, média pressão, 5
minutos.
Para confecionar a receita de forma
tradicional, refogar o alho e a cebola
picados no Menu Chapa 120°, 4 minutos.
De seguida, adicionar os restantes
ingredientes e programar o Menu Forno a
160°, 3 minutos.
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PESCADA COM SIDRA COM AMÊIJOAS
4 Pessoas

25 minutos

PESCADA À GALEGA COM PIMENTO
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1,5 kg. de pescada
250 g. de amêijoas
2 batatas cortadas
800 g. de tomate triturado
200 ml. de sidra
50 ml. de brandy
1 cebola grande
2 dentes de alho
50 ml. de óleo
Salsa, Louro,
1 colher de chá de colorau
1 colher de chá de sal
100 ml. de azeite

Picar a cebola e o alho. Colocar na
Panela Programável os restantes
ingredientes e programamos o Menu
Guisar a 110° a média pressão, 6
minutos.

1 Kg. de pescada
70 ml. de óleo
2 alhos grandes
2 batatas
100 ml. de água
1 cebola média
1 pimento verde
1 colher de colorau
1 colher de chá de sal

Introduzir todos os ingredientes na Panela
Programável e programar o Menu Guisar
110° a média pressão, 8 minutos.

Para confecionar a receita de forma
tradicional, refogar o alho, as amêijoas,
a cebola durante 5 minutos no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta.
5 minutos. Adicionar os restantes
ingredientes e programar o Menu
Guisar a 110° média pressão, 20 min.

PEIXE EM MOLHO
4 Pessoas

Para confecionar a receita de forma
tradicional, refogar o alho e a cebola picados
no Menu Chapa 120°, 4 minutos.
Adicionar os restantes ingredientes e
programar o Menu Guisar a 110° média
pressão, 20 minutos.

PIL PIL DE BACALHAU COM GRÃO-DE-BICO

15 minutos

4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 kg. fish
2 garlic cloves
1 big onion
1 sprig of parsley
1 pinch of flour
1 meat stock cube or salt
200 ml. white wine

Chop the onion and garlic, place in the
Food Processor with all the remaining
INGREDIENTES and programme the Stew
Menu at 110° Medium Pressure for 6
minutos.

400 g. de grão de bico
cozido no respetivo suco
200 ml. de fumet de
bacalhau (feito com
espinhas e pele do
bacalhau)
150 ml de azeite
6 dentes de alho
4 pedaços de lombo de
bacalhau demolhado

Picar o alho, limpar as espinhas e peles do
bacalhau.
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To do the recipe in the traditional way, stir fry
the garlic and onion using the Grill Menu at
140° with the lid open for 5 minutos. Add the
remaining INGREDIENTES and programme
the Stew Menu at 110° at Medium Pressure
for 40 minutos.

Introduzir na Panela Programável todos os
ingredientes e programar o Menu Chapa a
120°, 6 minutos.
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PESCADA À KOXKERA
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 kg. de pescada em rodelas
1 cebola
75 g. de alho
250 g. de amêijoas
125 g. de ervilhas
220 g. de espargos
200 ml. de vinho branco
4 ovos cozidos
1 colher de chá de salsa
Azeite

Introduzir todos os ingredientes na Panela Programável e programar o Menu Guisar 110° a média
pressão, 7 minutos.
Se pretender fazer a receita de forma mais tradicional, refogar a cebola e os alhos com um pouco
de óleo no Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 10 minutos. Adicionar as rodelas de pescada
temperadas com sal e passadas por farinha e fritar de um lado. Virar e adicionar o vinho branco e a
salsa picada.
Incorporar de seguida as amêijoas e as ervilhas. Quando a água ficar baixa, adicionar a calda de
espargos. Programar Menu Guisar a 110°, média pressão, 20 minutos.
Servir num recipiente com os espargos cortados e os ovos cozidos.

BACALHAU À BISCAIA
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

6 cebolas vermelhas
3 dentes de alho
3 malaguetas
2 tiras finas de presunto
4 rabanadas de pão seco
8 pimentos choricero
3 colheres de azeite
2 I. de água
1 centro de lombo de bacalhau
Agua fria

Descascar e cortar as cebolas, os alhos e os pimentos e fritar com um pouco de óleo no Menu Chapa
a 140° com a tampa aberta, 10 minutos. Uma vez fritas, retirar e adicionar o presunto cortado em
pedaços e as rabanadas de pão. Uma vez fritas, retirar e escorrer e escorrer o óleo.

PEIXES

No mesmo óleo que ficar no recipiente, saltear as malaguetas, adicionar os ingredientes anteriores
exceto o caldo. Programar Menu Guisar a 110° a pressão média 20 minutos.
Para preparar o bacalhau, demolhar previamente o bacalhau entre 36 e 48 horas. Colocar no recipiente
com a pele para cima (isto é muito importante) e cobrir com água fria. Programar Menu Chapa a 140°
com a tampa aberta, 8 minutos. De seguida, colocar o bacalhau com o molho no Menu Lento a 100°,
20 minutos.
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BACALHAU À PIL PIL
4 Pessoas

BACALHAU DOURADO

25 minutos

4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 kg. de bacalhau
Azeite
5 dente de alho
1 malagueta vermelha

Colocar previamente o bacalhau de
molho 24 h. Uma vez demolhado,
retirar as escamas e as espinhas.

100 ml. de azeite
400 g. de cebola
2 dentes de alho
300 g. de bacalhau
200 g. de batatas
100 g. de azeitonas
pretas
6 ovos
1 colher de chá de sal
1 colher de pimenta
1 colher de salsa

Desfiar o bacalhau e limpar bem as espinhas
e a pele.

Colocar o bacalhau com óleo no
recipiente. Adicionar os alhos picados
e a malagueta, refogar no Menu Chapa
a 140° com a tampa aberta 3 minutos.
Quando estiverem dourados, secar e
retirar. Introduzir o bacalhau cortado
em pedaços com a pele para baixo
e programar o Menu Forno a 120°,
14 minutos. Servir com os alhos e a
malagueta muito quente.

BACALHAU COM MOLHO VERDE
4 Pessoas

10 minutos

Descascar a cebola, os alhos e as batatas e
cortar.
De seguida, introduzir todos os ingredientes
no recipiente e programar o Menu Chapa a
120º, 10 minutos.

TAMBORIL COM MOLHO À MARINHEIRO
5 Pessoas

12 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 lombos de bacalhau
seco
1 colher de salsa
200 g. de natas
180 g. de amêijoas

Colocar todos os ingredientes crus dentro
da Panela Programável e cozinhar no Menu
Pressão a 120°, alta pressão, durante 5
minutos.

500 g. de tamboril fresco
20 g. de colorau
2 dentes de alho
150 g. de mexilhões
1 colher de chá de salsa
2 colher de chá de sal
200 ml. de óleo
150 g. de amêndoas
180 g. de amêijoas
8 lagostins
100 g. de farinha
Caldo de peixe

Fazer um puré com o alho, a salsa, o
colorau, o sal, as amêndoas, o óleo e a
farinha.

58

Introduzir o tamboril, os lagostins e as
amêijoas no recipiente. Adicionar a mistura
e um pouco de caldo de peixe e cozinhar
no Menu Guisar a 110°, média pressão, 8
minutos.
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BRANDADA DE BACALHAU
4 Pessoas

ATUM COM TOMATE

10 minutos

2 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de bacalhau colocado
de molho no dia anterior.
200 ml. de óleo
100 ml. de leite
3 dentes de alho
1 colher de chá de pimenta

Colocar o bacalhau demolhado com
água na Panela Programável e

2 lombinhos frescos de
atum
1/2 cebola
1 pimento
2 cabeças de alho
125 g. de tomate
triturado
1 colher de chá de sal
100 ml. de óleo
2 colheres de chá de
açúcar

Lavar e cortar todos os legumes, introduzir
todos os ingredientes na Panela Programável
e programar o Menu Guisar 110° a média
pressão, 7 minutos.

programar Menu Pressão a 120°,
pressão alta, 3 minutos.
Escorrer bem, retirar as peles e as
espinhas e reservar.
Misturar todos os ingredientes até
conseguir obter uma pasta.
Por último, servir com tostas e,
se desejar, gratinar e decorar com
azeitonas pretas.

Se pretender fazer a receita de forma mais
tradicional, juntar os legumes, o tomate,
o açúcar na Panela Programável e deixar
cozinhar tudo no Menu Chapa a 120° com
a tampa aberta, colocando de seguida os
lombos de atum e cozinhar no Menu Pressão
a 120°, alta pressão, durante 3 minutos.

CAÇÃO EM ADOBO
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 Kg. de cação
125 ml. de vinagre de Xerez
3 dentes de alho
1 colher de chá de colorau
1 colher de chá de orégãos
1 colher de chá de cominhos
100 g. de farinha
Água
Óleo
Sal a gosto

Comprar um pedaço de cação e, se possível, cortado em cubos de cerca de 4 cm. Normalmente é fácil
de encontrar já limpo e numa peça.

PEIXES

Preparar um adobo com pimentão, orégãos, cominhos e sal. Colocar o cação numa bandeja com o
adobo e banhado em vinagre. Cobrir com água e deixar repousar toda a noite no frigorífico.
No dia seguinte, escorrer bem, passar por farinha e fritar com muito óleo no Menu Chapa a 140º, com a
tampa aberta, 15 minutos.
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CONFIT DE PATO
4 Pessoas

50 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 coxas de pato com pele e
gordura
400 g. de gordura de pato
A parte branca de 2 cebolinhos
A parte branca de 1 alho francês
1 cebola descascada e cortada
1 cenoura descascada e cortada
2 folhas de louro
6 grãos de pimenta preta
2 raminhos de salsa
1 ramo de aipo sem folhas

1/2 colher de molho inglês
1,5 colher de chá de sal
1 pitada de pimenta moída

PULARDA COM VINHO TINTO
4 Pessoas

20 minutos

Esfregar as peças de pato com sal, pimenta e molho inglês e deixar na
Panela Programável.
Colocar a manteiga, as peças de pato e os restantes ingredientes.
Programar Menu Forno a 160°, 40 minutos ou fogo Lento 5 horas, se
pretender cozinhar de maneira mais tradicional.
Passar as peças de confit no fundo de um recipiente preferivelmente de
cerâmica. Colar a gordura por cima. Tapar hermeticamente deixando um
pouco de ar e conservar na gordura até se utilizarem.
Para servir, aquecer novamente numa pequena quantidade de gordura
ou com a gordura que o mesmo contenha.

PEITOS DE PERU RECHEADOS COM ESPINAFRES
4 Pessoas

18 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 kg. de frango
100 g. de cogumelos
200 g. de cebola muito
picada
100 g. de banha de porco
250 ml. de vinho tinto
125 ml. de água
Alho muito picado
Sal e pimenta

Cortar os legumes e introduzir na Panela
Programável com os restantes ingredientes,
programar o Menu Forno a 160°, 10 minutos.

900 g. de peitos de pato
abertas como um livro
200 g. de espinafres
6 queijos desnatados
Sal e pimenta
700 g. de cebolas
70 g. de margarina vegetal
30 ml. de óleo
2 cubos de caldo
200 ml. de bom vinho
tinto
50 ml. de água

Colocar os peitos de frango abertos. Cortar
os legumes e colocar dentro das mesmas.
Enrolar e introduzir na Panela Programável.

AVES

Para confecionar a receita de forma mais
tradicional, refogar os legumes picados
durante 5 minutos no Menu Chapa a 140°
com a tampa aberta.
Adicionar os restantes ingredientes e
programar Menu Forno a 160°, 10 minutos.

Prender com palitos para não abrirem.
Incorporar os peitos enrolados juntamente
com os restantes ingredientes no recipiente
e programar Menu Forno a 160°, 10 minutos
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FRANGO COM CARIL E COCO
8 Pessoas

20 minutos

FRANGO EM PEPITORIA
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 peitos de frango
2 cebolas
1 maçã
100 g. passas
100 ml. molho de tomate
125 ml. de caldo de galinha
1 colher de chá de sal
25 g. de coco ralado tostado
Caril a gosto

Cortar os peitos de frango, temperar com
sal e polvilhar. Reservar.

1 galinha de 1 Kg.
40 g. banha de porco
50 g. de presunto
1 cebola média
1 ramo de ervas: louro,
tomilho, orégãos...
2 colheres de farinha
200 ml. vinho branco
Sal, pimenta preta, 2
cravos, noz moscada e
algumas febras de
açafrão, 10 amêndoas
descascadas e torradas
2 ovos

Limpar a galinha, cortar em pedaços e
temperar com sal. Introduzir na Panela
Programável com os restantes ingredientes
e programar Menu Guisar 110º, pressão
média, 20 minutos.

Descascar e cortar a maçã.
Introduzir na Panela Programável todos
os ingredientes e programar o Menu
Guisar a 110°, média pressão, 8 minutos.
Para confecionar a receita de forma mais
tradicional, refogar a cebola com o óleo
no Menu Chapa a 140º, com a tampa
aberta, 4 min. Adicionar os restantes
ingredientes e programar o Menu Guisar
a 110º, média pressão, 15 min.

FRANGO À JEREZ
4 Pessoas

Para confecionar a receita de forma mais
tradicional, refogar a cebola picada, o alho e
a galinha, programando o Menu Chapa 140º
com a tampa aberta, 6 minutos.
Adicionar os restantes ingredientes e
programar o Menu Guisar a 110º a média
pressão, 10 minutos.

FRANGO À SILLAO

50 minutos

4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 kg. de frango cortado
100 g. de cogumelos limpos
250 ml. de xerez perfumado
200 g. de cebola muito picada
100 g. de banha de porco
125 ml. de água
Alho muito picado
Pimenta

Cortar os legumes e introduzir na
Panela Programável com os restantes
ingredientes, programar o Menu Chapa a
120°, 10 minutos.

4 peitos de frango
60 ml. de água
30 ml. de óleo
1/2 colher de alho
30 ml. de molho sillao
Pimenta e sal a gosto

Picar a cebola e triturar o alho. Temperar
o frango cortado em tiras com sal e
pimenta.

62

Para confecionar a receita de forma mais
tradicional, refogar os legumes picados
durante 5 minutos no Menu Chapa a
140° com a tampa aberta.
Adicionar os restantes ingredientes
e programar Menu Forno a 160°, 10
minutos.

Colocar azeite no recipiente, incorporar
as tiras de frango e programar o Menu
Chapa a 120° 15 min. De seguida, retirar o
frango e no mesmo óleo adicionar o alho
e refogar no Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta 3 min. Voltar a incorporar o
frango, o sillao e a água; Menu Guisar a
110°, média pressão, 20 min.
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FRANGO EM ESCABECHE
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

12 coxas de frango
1 cenoura
2 cebolas
3 dentes de alho
2 limões
100 ml. de vinagre de vinho
200 ml. de azeite virgem
5 grãos de pimenta preta
2 folha de louro
1 colher de chá de tomilho
1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de sal

Cortar as cebolas, os dentes de alho, um limão e a cenoura em rodelas. Espremer o outro limão e
colocar o mesmo com os restantes ingredientes na Panela Programável. Programar Menu Guisar a
110° a média pressão, 10 minutos.
Para confecionar o prato de forma mais tradicional, refogar a cebola e os alhos picados no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta 8 minutos. Quando ganharem cor, adicionar as coxas e refogar.
De seguida, adicionar os restantes ingredientes e programar o Menu Guisar a 110° média pressão, 20
minutos.

FRANGO À ANDALUZA
4 Pessoas

15 minutos

PERDIZ COM CHOCOLATE
2 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 Frango cortado
1 cebola
1 pimento vermelho
1 pimento amarelo
1 curgete
1 cabeça de alho Tomilho
200 g. de farinha de trigo
200 ml. azeite
Sal a gosto

Cortar os legumes, enfarinhar o frango e
introduzir na Panela Programável com os
restantes ingredientes.

1 perdiz
150 ml. de vinho branco
2 cravos
2 folhas de louro
1 cebola grande
100 g. de chocolate preto
100 ml. de azeite
75 ml. de água
1 colher de chá de sal

Cortar a cebola em juliana e ralar as onças
de chocolate para se fundir melhor.

AVES

Programar Menu Guisar a 110° a média
pressão, 10 minutos.
Para confecionar a receita de forma mais
tradicional, refogar os legumes picados
durante 5 minutos no Menu Chapa a 140°
com a tampa aberta. Adicionar os restantes
ingredientes e programar o Menu Guisar a
110° média pressão, 10 minutos.

Introduzir todos os ingredientes na Panela
Programável e cozinhar no Menu Pressão a
120°, alta pressão, durante 5 minutos.
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CODORNIZES COM MOLHO DE COGUMELOS E ARROZ PILAF
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 codornizes
1 pitada de alecrim
1 pitada de tomilho
12 cogumelos
80 ml. de óleo
300 ml. de caldo de galinha
1 pitada de sal
1 pitada de pimenta

PARA O ARROZ PILAF:
225 g. de arroz
1 cebola
40 ml. de óleo
400 ml. de caldo de galinha
Ervas da Provença
1 colher de chá de sal

Introduzir todos os ingredientes na Panela Programável e programar o
Menu Guisar a 110º, média pressão, 20 minutos.
Para confecionar este prato de forma mais tradicional, refogar os
cogumelos 2 minutos no Menu Chapa a 120º. Adicionar os restantes
ingredientes e programar Menu Lento a 100º, 3 horas.
Para fazer o arroz pilaf, colocar o arroz com os restantes ingredientes e
programar o Menu Guisar a 110º a média pressão, 8 minutos.
Servir as codornizes com a guarnição de arroz.

FILETES DE LOMBO COM MAÇÃ
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES
500 g. de filetes de porco
75 g. de açúcar
60 ml. de vinagre
50 g. de Maizena
50 ml. de molho de soja
2 colheres de xerez seco
50 g. de tomate frito
75 ml. de água

CARNES

PREPARAÇÃO
35 ml. de sumo de laranja
1 maçã raineta
Sal e pimenta a gosto

Limpar bem a pele e gordura do lombo.
Descascar a maçã e retirar as pevides. Introduzir na Panela Programável
todos os ingredientes e programar o Menu Forno a 160º, 6 minutos.
Para elaborar este prato de forma mais tradicional, programar o Menu
Guisar a 110° a média pressão, 15 minutos e em fogo lento 60 minutos.
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FILETES DE VITELA COM MOLHO DE AVELÃS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

800 g. de lombo de vitela
2 cebolas
2 dentes de alho
125 ml. de óleo
2 tomates
100 g. de avelãs
100 ml. de vinho branco seco
1 colher de sal
1 pitada de pimenta
50 ml. de natas

Limpar a pele e a gordura dos lombinhos. Descascar as cebolas e os alhos e cortar em pedaços
pequenos.
Triturar as avelãs com um pilão. Introduzir na Panela Programável todos os ingredientes e
programar o Menu Forno a 160 °, 8 minutos.
Para confecionar esta receita de forma mais tradicional, programar Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta, 5 minutos. Colocar os bifes de lombo temperados, a cebola e os alhos picados, de
seguida, adicionar os restantes ingredientes e programar o Menu Guisar a 110° média pressão,
20 minutos.

BIFES DE LOMBO DE PORCO COM MOSTARDA
4 Pessoas

20 minutos

LOMBO EM MANTEIGA
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

3 bifes de lombo de porco
1 cenoura
1 chalota
3 tomates
100 ml. de óleo
20 g. mostarda em grão
150 ml. de vinho branco
150 ml. de caldo de carne
60 ml. de natas líquidas
1 pitada de sal e pimenta
1 pitada de manjericão
seco

Atar os bifes para lhes dar uma forma bonita.

1 kg. de lombo de porco
500 g. de banha
2 ñoras
1 colher de chá de
orégãos
6 dentes de alho
1 colher de chá de sal

Cortar o lombo de porco em pedaços.

66

Temperar com sal e pimenta.
Introduzir os bifinhos na Panela Programável
com a cenoura, a chalota e os tomates
cortados. Programar Menu Forno a 160°, 12
minutos.

Descascar e cortar os alhos e colocar todos
os ingredientes na Panela Programável e
programar o Menu Forno a 160 °, 8 minutos.
Para confecionar este prato de forma mais
tradicional, refogar o alho picado e o lombo
e programar o Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta, 5 minutos.
Adicionar os restantes ingredientes e
programar Menu Forno a 160°, 4 minutos

Receitas | Panela programável

BIFES DE LOMBO DE PORCO COM FOIE
4 Pessoas

20 minutos

CALDEIRADA DE CORDEIRO
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 lombos de porco
225 g. de foie fresco
4 dentes de alho

Fazer alguns cortes longitudinais no lombo
de porco, sem chegar a cortar e/ou abrir a
peça inteira.

800 g. de cordeiro em
pedaços
300 g. de cebola
250 g. de cogumelos
70 ml. de óleo
2 dentes de alho
150 ml de vinho branco
100 ml de água
1 iogurte natural
2 cubos de caldo de
carne
Pimenta

Picar a cebola, cogumelos e alho. Introduzir
na Panela Programável os restantes
ingredientes e programamos o Menu Guisar
a 110° a média pressão, 15 minutos.

Cortar fatias de foie e introduzi-las dentro do
lombo (pode prender-se com palitos). Uma
vez fechado, temperar com sal e pimenta.
Colocar os alhos na Panela Programável
e programamos o Menu Forno a 160°, 15
minutos.

CALDEIRADA MANCHEGA
4 Pessoas

35 minutos

Para confecionar a receita de forma mais
tradicional, refogar primeiro os legumes
picados e o cordeiro durante 5 minutos no
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta.
De seguida, encher com os restantes
ingredientes e programar o Menu Lento, 6
horas à potência máxima.

CARNE COM TOMATE
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

600 g. de cordeiro
50 ml. de óleo
200 g. de fígado de
cordeiro
2 dente de alho
1 cebola
2 pimentos verdes
4 tomates maduros
1 folha de louro Tomilho
e orégão
200 ml. de água
Sal e pimenta

Cortar as verduras e o fígado juntamente
com o cordeiro. Adicionar todos os
ingredientes no recipiente, cobrir com água,
mexer bem e fechar a tampa da panela.
Programar Menu Guisar 110º, pressão
média, 30 minutos.

500 g. de carne cortada
1 cebola pequena
500 g. de tomate
triturado
2 cubos de caldo
3 colheres de açúcar

Picar a cebola e introduzir na Panela
Programável com os restantes ingredientes e
programamos o Menu Guisar a 110° a média
pressão, 8 minutos.

CARNES

Para elaborar a receita de forma mais
tradicional, refogar o alho, o tomate e os
pimentos no Menu Chapa, 4 minutos.
Adicionar os restantes ingredientes e
programar Menu Lento a 100º, 6 horas.

Para confecionar a receita de forma mais
tradicional, refogar a cebola e o tomate
picados no Menu Chapa a 120º, 5 minutos.
Adicionar os restantes ingredientes e
programar o Menu Guisar a 110º a média
pressão, 20 minutos ou Menu Lento, 3
horas.
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OSSOBUCO
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 rodelas de morcela com osso
3 colheres de farinha
100 ml de azeite
1 cebola
3 cenouras
2 ramo de aipo
100 ml. de vinho branco seco
400 ml. de tomate triturado
1 folha de louro
1 pitada de açúcar

1 pitada de sálvia seca
Sal e pimenta
1 dentes de alho
A casca de 1 limão
2 colheres de salsa picada

Numa bolsa de plástico colocar as três colheres de farinha e um pouco
de sal e pimenta Introduzir nesta bolsa os pedaços de carne um a um,
fechar bem com a mão e agitar a bolsa para que o ossobuco fique
envolvido em farinha em todas as partes.
Sacudir bem cada um dos pedaços ao retirá-los da bolsa, para que
fique agarrada apenas uma pequena película.

Picar finamente a cebola, a cenoura e o aipo. Refogar no Menu Chapa
a 140° com a tampa aberta 5 minutos. Adicionar a carne, o vinho, o
açúcar, o louro, a sálvia e os alhos picados. Programar o Menu Guisar a
110°, média pressão, 8 minutos.
Abrir e adicionar a casca de um limão. Deixar repousar 2 minutos.

CALLOS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES
1 estômago de vitela
125 g. de farinha
1 limão
1 folha de louro
5 grãos de pimenta preta
200 g. de tomate triturado
1/2 pimento vermelho
50 ml. de óleo
1/2 cebola
1 alho francês
3 alhos
100 g. de amêndoas
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PREPARAÇÃO
100 ml de brandy
1 colher de chá de sal
2 caienas
1 pitada de pimenta moída
1 colher de chá de colorau
Ervas: tomilho, orégãos, alecrim...
250 g. de chouriço em rodelas
120 g. de bacon em tiras

Colocar o estômago de molho, coberto levemente com água, um par de
punhados de farinha e um limão em pedaços durante algumas horas.
Limpar com um garfo retirando algum pedaço que não tenha ficado
bem limpo.
Colocar na Panela Programável os restantes ingredientes e
programamos o Menu Guisar a 110° a média pressão, 20 minutos.
Para confecionar este prato de forma mais tradicional, fazer um
refogado com o pimento, a cebola, o alho francês, alhos e restantes
ingredientes no Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 8 minutos.
Adicionar os restantes ingredientes e programar Menu Lento a 110°, 3
horas.
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COELHO COM ALHO
4 Pessoas

15 minutos

ESTUFADO DE VITELA COM PIMENTOS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

1 coelho
1 tomate
2 dentes de alho
2 rabanadas de pão
1 cominho
1 cravo
1 colher de chá de
pimenta
125 g. de amêndoas
1 colher de chá de sal
125 ml de azeite
250 ml. de água

Picar os alhos e colocá-los na Panela
Programável com os restantes ingredientes.
Programar Menu Chapa a 120º, 12 minutos.

70 ml. de óleo
Cortar os legumes e a carne e colocar tudo
50 g. pimento verde, 100 na Panela Programável com os restantes
g. de pimento vermelho, 2 ingredientes. Programar Menu Pressão a
120°, média pressão, 8 minutos.
pimentos choricero
150 g. de cebola
Para confecionar este prato de forma mais
tradicional, refogar a cebola, o pimento e o
2 dentes de alho
alho durante 6 minutos no Menu Chapa a
300 g. de vitela
140° com a tampa aberta.
400 ml. de água
Adicionar os restantes ingredientes e
700 g. de batatas
1 cubo de caldo de carne programar o Menu Guisar a 110° média
pressão, 24 minutos ou fogo lento 4 horas.
1 folha de louro
Pode servir-se com salsa picada.
1 colher de cominhos, de
noz moscada e de pimenta

ESCALOPINAS DE VITELA
4 Pessoas

15 minutos

PREPARAÇÃO

PÉS DE PORCO
2 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

50 ml. vinho marsala
50 ml. de água
1 cubo de caldo de carne
50 g. de farinha
1 pouco de sumo de
limão
2 colheres de manteiga
50 g. de natas
4 cogumelos
500 g. filetes de vitela

Cortar os cogumelos, enfarinhar os filetes
e introduzir na Panela Programável com os
restantes ingredientes.

2 pés de porco
50 ml. óleo
3 dentes de alho
1/2 cebola grande
1 folha de louro
1 colher de chá de
colorau
1 cubo de caldo
1 pimento verde
50 ml. de vinho branco

Introduzir todos os ingredientes na Panela
Programável e programar o Menu Pressão a
120° a média pressão, 10 minutos.

CARNES

Programar Menu Guisar a 110° a média
pressão, 10 minutos.

Para confecionar este prato de forma mais
tradicional, refogar os alhos e a cebola
picada no Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 5 minutos.
Adicionar os restantes ingredientes e
programar Menu Lento a 100°, 3 horas.
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Fritos
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TEMPURA DE LEGUMES
4 Pessoas

15 minutos

RODELAS DE CEBOLA
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 cebolas
2 cenouras
1 pimento vermelho
1 pimento verde
200 g. de farinha para
tempura
Água fria
Sal
1 litro de óleo

Cortar os legumes à juliana e reservar.

2 cebolas
1 pacote de pão ralado
4 ovos

Colocar um litro de óleo dentro do recipiente
e selecionar o Menu Fritar à temperatura
máxima.

Colocar um litro de óleo dentro do recipiente
e selecionar o Menu Fritar à temperatura
máxima.

Descascar a cebola e cortar em forma de
aros, reservar.

Misturar a farinha de tempura com a água
numa taça até conseguir obter uma tempura.

Bater os ovos, passar as rodelas de cebola
pelo ovo e envolvê-las de seguida com o
pão ralado, fritar no recipiente e quando
estiverem dourados, retirar e deixar escorrer
em papel de cozinha.

Envolver os legumes e mergulhar em óleo a
ferver, quando estiverem douradas temperar
com sal e servir.

Servir.

LULAS À LA ROMANA
4 Pessoas

10 minutos

FRITAS GREGAS COM TOMATE
4 Pessoas

12 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de lulas
100 g. de farinha
2 ovos
Óleo, Limão e sal

Colocar um litro de óleo dentro do recipiente
e selecionar o Menu Fritar à temperatura
máxima.

6 tomates de salada
1 cebola roxa (ou
qualquer tipo de cebola)
1 molho de salsa
Orégãos secos
1 ovos batidos
2 taças de farinha de
trigo
1 litro de azeite

Picar os legumes em pedaços muito
pequenos numa taça e adicionar os orégãos,
sal e pimenta a gosto e o ovo. Misturar tudo
e pouco a pouco ir adicionando a farinha e
mexendo.

Bater os ovos e reservar.
Preparar as lulas, passá-las por ovo e de
seguida por farinha e ir adicionando no
recipiente.
Quando estiverem dourados, ir colocando
num prato com um guardanapo ou papel de
cozinha para escorrer.

FRITOS

Quando a mistura estiver bem unida, fazer
uma espécie de hambúrguer e reservar.
Colocar 1 litro de óleo dentro do recipiente
e programar o Menu Fritar à temperatura
máxima. Quando o óleo estiver quente, ir
adicionando os hambúrgueres da mistura até
ficar dourado, escorrer num prato com papel
de cozinha.

71

BANANA FRITA COM MEL
4 Pessoas

10 minutos

TORTELLINIS FRITOS
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 bananas
2 ovos batidos
3 colheres de farinha
para tempura
Água fria Mel
1 l. de óleo

Fazer uma tempura com a água e a farinha.
Colocar o óleo dentro do recipiente e
programar o Menu Fritar à temperatura
máxima.

250 g. tortellini cru
recheado com queijo
1 l. de óleo

Colocar um litro de óleo dentro do recipiente
e selecionar o Menu Fritar à temperatura
máxima.
Quando o óleo estiver bem quente, deitar
as tortellini em várias vezes para evitar que
fiquem agarradas e fritar quando estiverem
dourados a nosso gosto, retirar e deixar
escorrer em papel absorvente.

Cortar as bananas estilo juliana e passá-las
pela tempura, escorrer até que não caiam
gotas e deitar no óleo a ferver. Quando
estiverem ao nosso gosto, retirar as bananas
e deixar escorrer num prato com papel de
cozinha para absorver bem.

Servir quente.
Também se pode acompanhar com algum
molho.

Uma vez bem escorridas, colocar num prato
e pincelar com mel a gosto.

ALCACHOFRAS PANADAS
4 Pessoas

10 minutos

RABAS DE LULAS
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

3 alcachofras
4 colheres de farinha
para tempura
Água fria
1 l. de óleo

Descascar e cortar as alcachofras em forma
de gomos e reservar.

500 g. de lulas
100 g. de farinha
2 ovos batidos
1 l. de óleo
Sal

Cortar os aros de lulas em metade para fazer
as rabas e deixá-las de molho nos ovos
durante cerca de 10 minutos.

Colocar o óleo dentro do recipiente e
programar o Menu Fritar à temperatura
máxima.
Fazer uma tempura com a água e a farinha.
Envolver as alcachofras e ir adicionando o
óleo quente.
Quando estiverem douradas, a seu gosto,
deixar escorrer em papel de cozinha e servir.
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Colocar o óleo dentro do recipiente e
selecionar o Menu Fritar à temperatura
máxima. Quando o óleo estiver bem quente,
envolver as rabas em farinha e ir adicionando
no óleo a ferver.
Quando estiverem douradas, a nosso gosto,
ir retirando e deixar escorrer em papel de
cozinha e servir.

Receitas | Panela programável

PEITOS DE FRANGO PANADOS
4 Pessoas

BATATAS FRITAS

10 minutos

4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 pacote de peitos de
frango em filetes
100 g. de pão ralado
2 ovos batidos
Sal
Óleo

Colocar os peitos de molho durante 20
minutos nos ovos batidos.

3 batatas especiais para
fritar
1 Dentes de alho
Sal
1 l. de óleo

Colocar o óleo dentro do recipiente e
selecionar o Menu Fritar à temperatura
máxima.

Passados 20 minutos, deitar o óleo no
recipiente e programar o Menu Fritar à
temperatura máxima, enquanto aquece, ir
adicionando os peitos no pão.
Quando o óleo estiver quente, ir adicionando
os peitos no óleo a ferver e retirar quando
estiverem dourados a gosto, deixando-os
empapar em papel de cozinha.

Descascar e cortar as batatas e reservar.
Quando o óleo estiver quente, deitar o alho
e, de seguida, as batatas.
Quando estiverem douradas, a seu gosto,
deixar escorrer em papel de cozinha,
temperar com sal e servir.

CROQUETES DE PRESUNTO
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 cebola
200 g. de presunto em pedaços
30 g. de manteiga
2 ovos
100 g. de farinha
100 g de pão ralado
1 l. de óleo
Sal
1/2 l. de leite

Colocar manteiga no recipiente e programar o Menu Chapa cerca de 10 minutos. Quando a manteiga começar
a aquecer, adicionar a cebola e deixar escalfar durante 5 minutos, de seguida adicionar o presunto, ir virando
e deitar a farinha, deixar que a farinha absorva a manteiga e deitar o leite, temperar com sal a gosto e ir
mexendo até fazer um bechamel. Deixar arrefecer durante 20 minutos no frigorífico.

FRITOS

Entretanto, limpar e secar o recipiente.
Passado o tempo, retirar o bechamel do frigorífico e bater os ovos e reservar.
Colocar o óleo dentro do recipiente e programar o Menu Fritar à temperatura máxima. Com o bechamel
começar a dar a forma de croquete. Quando as tenhamos todas, ir passando por ovo e por pão ralado. Fritar
quando o óleo estiver muito quente, deixar Fritar até que fiquem dourados e escorrer em papel de cozinha.
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Tortas
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PASTELA MORUNA
4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 massa folhada
500 g. de peito de frango
2 cebolas
3 ovos
250 g. de manteiga
160 g. de açúcar
Pinhões, passas e amêndoas

Salsa, gengibre, açafrão em erva
e canela
200 ml. de água

Picar separadamente as amêndoas, as passas e os pinhões. Picar a
carne. Reservar.
Cortar a cebola e juntar a manteiga. De seguida, adicionar a carne, as
amêndoas, a salsa, uma pitada de canela, o gengibre ralado e 200° ml.
de água, colocar também os pinhões e as passas, o açúcar, sal, açafrão
e os ovos batidos. Misturar tudo muito bem.
Colocar a lâmina de massa folhada no fundo do recipiente e rechear a
massa folhada com a mistura. Programar Menu Forno a 160°, 30 min.

COCA DE SÃO JOÃO
4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES
COCA DE SÃO JOÃO:
200 ml. de leite
350 g. de farinha
50 g. de manteiga
30 g. de fermento de padeiro
Casca de 1 limão
1 ovo
150 g. de frutas confitadas
50 g. de pinhões
2 colheres de açúcar
1 pitada de açúcar de baunilha
1 colher de sal

TORTAS

PREPARAÇÃO
MAÇÃPÃO REBAIXADO:
200 g. de amêndoa ralada
200 g. de açúcar glass
125 ml. de leite

Ralar primeiro a casca do limão.
Colocar numa taça o leite, o sal, o açúcar e voltar a amassar. Adicionar
a farinha e amassar bem.
De seguida, adicionar 2 colheres de açúcar e voltar a amassar.
Deitar no recipiente e programar Menu Forno a 160°, 20 minutos.
Entretanto, ir preparando o maçãpão rebaixado, batendo muito bem os
ingredientes. Pintar com esta mistura a coca programar o Menu Forno a
160°, mais 10 minutos.
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COCA DE SOBRASADA
8 Pessoas

PASTEL DE PEIXE

40 minutos

4 Pessoas

12 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

100 ml. de leite
50 ml. óleo
150 ml. água
30 g. fermento prensado
1 colher de chá de sal
1 pitada de açúcar
500 g. de farinha

Misturar todos os ingredientes da massa.
Estender a massa o mais fina possível.

5 filetes de peixe
125 ml. de natas líquidas
3 ovos
Sal a gosto

Programar Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 1 minuto e colocar o peixe.

Colocar a sobrasada sobre a mesma em
montinhos pequenos. Adicionar o vinho
e o mel, e programar Menu Forno a 160°,
30 minutos.

PARA COBRIR:
200 g. sobrasada
50 ml. vinho branco
50 g. de mel

Depois, ir picando com um garfo. Adicionar
os restantes ingredientes, mexer até
conseguir uma mistura homogénea, deitar
no recipiente da Panela Programável todos
os ingredientes e programar o Menu Forno a
160 °, 8 minutos.

COSTRADA MISTA
4 Pessoas

50 minutos

INGREDIENTES
PARA A MASA PARTIDA:
280 g. de farinha
125 g. de manteiga
1 colher de chá de sal
1 pitada de açúcar
70 ml. de água

PREPARAÇÃO
PARA O RECHEIO:
200 g. de queijo emmenthal
200 g. de presunto
200 g. de natas líquidas
3 ovos
Sal e pimenta a gosto

Misturar os ingredientes da massa. Estender a massa em duas lâminas
finas, forrar com uma delas o fundo e os lados do recipiente.
Preparar o recheio: ralar o queijo, deitar sobre a massa e cortar o
presunto até que o seu tamanho seja o pretendido, depois adicionar
sobre o queijo. Bater as natas e os ovos, reservando uma gema para
pincelar a superfície da costrada, temperar com sal e pimenta a gosto.
Cobrir o recheio com a lâmina de massa quebrada restante, fazendo
com que as bordas fiquem bem presas, pincelar toda a superfície com
a gema de ovo reservada e picar com um garfo, para que o vapor saia.
Programar Menu Forno a 160°, 40 minutos.
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Tartes

TARTES
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TARTE DE MASSA FOLHADA E MORANGOS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

PARA A BASE:
3 Tiras de massa folhada
500 g. de morangos
1 colher açúcar glass

PARA AS NATAS:
400 ml. de natas líquidas
3 colheres de açúcar glass
60 g. de queijo Filadélfia

PARA O CREME:
100 g. de açúcar
500 ml. de leite
4 gemas
30 g. de Maizena
1 pitada de açúcar com
baunilha
30 g. de manteiga

PARA O XAROPE:
100 g. de açúcar
50 ml. de água
Umas gotas de limoncello

Estender a massa folhada e cortar 3 placas iguais. Picar com um garfo e polvilhar com
açúcar glass, deixar repousar no frigorífico alguns minutos antes de levar ao forno. Se
seguida, introduzir no recipiente e programar Menu Forno a 160°, 20 minutos. Deixar
arrefecer e, entretanto, preparar os recheios.
Bater todos os ingredientes do creme e programar o Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta, 2 minutos. Reservar.
Bater as natas com o açúcar e misturar com o queijo Filadélfia. Colocar uma prancha
de massa folhada num recipiente. Cobrir com o creme. Colocar por cima outra Folha
de massa folhada e sobre esta, as natas batidas.
Colocar por cima a última Folha de massa folhada e pincelar com um pouco de
creme para que fiquem pegadas aos morangos.
Calda de açúcar: colocar no recipiente o açúcar, água e algumas gotas de limão ou
limoncello, programar o Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 2 min. Pincelar os
morangos com a calda de açúcar e reservar no frigorífico até servir.

TARTE DE NOZES
4 Pessoas

TARTE DE LARANJA

35 minutos

4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de nozes
500 g. de açúcar
5 ovos
2 colheres de cacau
amargo
2 colheres de farinha

Bater as claras a ponto de neve.

24 biscoitos
125 ml. de sumo de
laranja
125 ml. de água
75 g. de açúcar
75 g. de gelatina de
laranja
500 ml. de natas líquidas
Caramelo líquido para a
base

Colocar a água, o açúcar e o sumo de laranja
no Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 6
minutos. Quando começar a servir a sobremesa
de gelatina ir mexendo até desfazer e quando
servir de novo, adicionar as natas.
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Bater os restantes ingredientes e adicionar
as claras. Deitar na Panela Programável esta
massa no Menu Forno a 160°, 30 minutos.
Deixar arrefecer antes de a retirar do
recipiente.

De seguida, deitar num molde com caramelo
líquido e sobre este, ir colocando os biscoitos
esmagando-os um pouco para que fiquem
empapados no líquido. Deixar arrefecer no
frigorífico até ao dia seguinte e retirar.
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TARTA DE MAÇÃ NAVARRICA
4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 ovos
1 iogurte natural
125 ml. de óleo
125 g. de açúcar
20 g. de fermento
125 g. de farinha
6 maçãs raineta
60 ml. de rum

Bater os ovos e adicionar o iogurte, de seguida, adicionar o óleo, o açúcar, o fermento e a farinha. Uma vez bem
misturado, deve ficar como uma massa. Adicionar as maçãs cortadas em lâminas ou tacos à massa (ter o cuidado
de deixar 2 maçãs para decorar) e mexer tudo bem.
Estender bem metade da massa no fundo do recipiente. Fazer lâminas com as 2 maçãs e colocar no recipiente,
deitar a outra metade da massa e programar o Menu Forno a 160º, 30 minutos.
Reservar algumas lâminas de maçã e colocar por cima da massa para decorar. Deixar arrefecer antes de retirar a
tarte do recipiente.

TARTE DE CREME DE LIMÃO
4 Pessoas

35 minutos

TARTE DE BANANA
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 base de massa
quebrada

Para preparar o creme, bater o açúcar e a
casca de limão, adicionar o sumo de limão
e os restantes ingredientes. Deitar sobre a
massa. Deixar repousar no frigorífico durante
15 minutos.

3 bananas
125 g. de manteiga
2 gemas de ovo
1 ovo inteiro
150 g. de açúcar
50 g. de fermento em pó
250 g. de farinha
1 pitada de sal

Descascar as bananas e cortar em rodelas
muito finas.

PARA O RECHEIO:
Sumo de 2 limões
Casca de 1 limão
125 g. de açúcar
4 gemas de ovo
225 ml. de natas líquidas
60 g. de amêndoa moída
125 g. de manteiga
derretida

TARTES

Colocar massa quebrada no recipiente e
deixar que fique mais alta dos lados para o
creme não transbordar. Deitar o creme de
limão sobre a base e fechar a tampa.
Programar Menu Forno a 160°, 25 min.
Deixar arrefecer antes de retirar a tarte do
recipiente.

Bater os restantes ingredientes. Colocar os
pedaços de banana no recipiente e deitar a
mistura sobre os mesmos.
Programar Menu Forno a 160°, 25 minutos.
Deixar arrefecer antes de retirar a tarte do
recipiente.
Polvilhar a superfície com açúcar glass, com
um coador antes de servir.
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TARTE DE NOZES COM COBERTURA DE CHOCOLATE
4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO
PARA A COBERTURA:
100 g. chocolate puro
50 g. de manteiga

PARA A MASSA:
75 g. de farinha
100 g. de açúcar
30 g. de amêndoa moída
50 g. de nozes
100 g. de cacau em pó
4 ovos
20 g. de fermento
100 g. de manteiga

PARA O TEMPERO:
Natas montadas
Algumas nozes médias

Bater as claras e reservar. Bater as gemas, o açúcar e a manteiga durante alguns
minutos até ficar uma mistura cremosa.
Adicionar a farinha, o cacau, a amêndoa e o fermento. Bater de novo até que a massa
fique homogênea. Incorporar as claras suavemente.
Deitar parte na mistura no recipiente, metade das nozes picadas e por cima o resto da
mistura. Programar Menu Forno a 160°, 30 minutos. Deixar arrefecer antes de retirar a
massa do recipiente.
Para a cobertura: cortar o chocolate e fundir, juntar a manteiga e bater bem no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta. Quando a mistura estiver cremosa, abrir o biscoito
em metade e colocar uma capa de creme de chocolate, tampar com a outra metade
de biscoito e cobrir com esta preparação.
Decorar com nata batida e as metades das nozes.

TARTE DE SANTIAGO
4 Pessoas

35 minutos

TARTE DE BOLACHAS E CHOCOLATE
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de amêndoa
moída
200 g. de açúcar 4 ovos
100 g. de manteiga
1 colher de chá de
fermento
200 g. de farinha
Raspa de 1 limão
100 ml. de leite
Açúcar glass

Misturar o açúcar com os ovos, de seguida a
amêndoa, a farinha, o fermento e, por último,
a manteiga em pomada e a raspa de um
limão.

300 g. de chocolate
350 g. de margarina
170 g. de açúcar
4 ovos
300 g. de bolachas Maria
1 I. de leite

Fundir o chocolate 2 minutos no Menu Chapa a
140° com a tampa aberta e colocar numa taça.

Amassar bem. Cobrir com um pano e deixar
repousar durante pelo menos 30 minutos.
Deitar no recipiente e fechar a tampa.
Programar Menu Forno a 160º,
30 minutos. Deixar arrefecer antes de
desmoldar.
Cobrir com açúcar glass.
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Adicionar por esta ordem a margarina, o açúcar
e os ovos, amassar. Reservar.
Aquecer o leite durante 1 minuto no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta e banhar
as bolachas no mesmo. Ir colocando uma
capa de bolachas previamente molhadas em
leite e outra de creme de chocolate. Finalizar
com a capa de chocolate. Refrigerar e servir
semicongelada.

Receitas | Panela programável

Sobremesas

`SOBREMESAS
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COMPOTA DE MAÇÃ
4 Pessoas

12 minutos

COMPOTA DE PÊRA
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

600 g. de maçã raineta
40 g. de açúcar
60 ml. de água

Descascar as maçãs e cortar em gomos,
colocar na Panela Programável os restantes
ingredientes e programamos o Menu Guisar
a 110° a média pressão, 8 minutos.

5 peras
125 g. de açúcar
Sumo de 1 limão
1 pitada de canela em pó
60 ml. de água

Descascar e tirar o caroço às peras.
Cortar em quadrados e introduzir na Panela
Programável com os restantes ingredientes.
Programar Menu Guisar a 110º, média
pressão, 8 minutos.
De seguida, deitar numa terrina e deixar
arrefecer.

PUDIM DE OVO
4 Pessoas

PUDIM DE CAFÉ

12 minutos

4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 ovos
120 g. de açúcar
500 ml. de leite
Açúcar com baunilha

Colocar o caramelo líquido no molde.

1 I. de natas
1 saqueta de pudim de 8
porções
60 ml. de açúcar
250 ml. de café

Colocar o caramelo líquido no molde.

Bater todos os ingredientes e colocar no
molde.
Cozinhar em banho maria na Panela
Programável durante 8 minutos no Menu
Guisar a 110º a média pressão, colocando
a bandeja de cozinha no vapor sobre o
recipiente e enchendo de água até cobrir
metade do molde.
Deixar arrefecer no frigorífico.
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Bater todos os ingredientes e colocar no
molde.
Cozinhar em banho maria na Panela
Programável durante 8 minutos no Menu
Guisar a 110º a média pressão, colocando
a bandeja de cozinha no vapor sobre o
recipiente e enchendo de água até cobrir
metade do molde.
Deixar arrefecer no frigorífico.
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FLAN DE TURRÃO DE XIXONA
4 Pessoas

25 minutos

CHOCOLATE TRUFADO COM NOZES
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 l. de leite
400 g. de torrão de
Xixona
1 saqueta de pudim para
8 pessoas
Caramelo líquido para o
molde

Triturar o torrão de Xixona ou torrão mole.

300 g. de chocolate de
cobertura
3 ovos
270 ml. de leite
condensado
100 g. de manteiga
120 ml. de brandy ou
whisky
75 g. de nozes

Colocar todos os ingredientes no recipiente
da Panela Programável.

Colocar o caramelo na base de um molde.
Bater todos os ingredientes e adicionar ao
torrão. Cozinhar em banho-maria na Panela
Programável durante 20 minutos no Menu
Guisar a 110º a média pressão, colocando
a bandeja de cozinha no vapor sobre o
recipiente e enchendo de água até cobrir
metade do molde.

As nozes podem ser trituradas ou partidas
em metade.
Programar Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 5 minutos e mexer constantemente

Deixar arrefecer no frigorífico.

FLAUGNARDE DE PERAS
4 Pessoas

30 minutos

NATAS
4 Pessoas

10 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 peras maduras
1 limão
4 ovos
150 g. de farinha
100 g. de açúcar
1 colheres de chá de sal
750 ml. de leite frio
30 g. de manteiga
30 g. de açúcar
cristalizado
1 pitada de açúcar com
baunilha

Descascar as peras, cortar em cubos e
temperar com sumo de limão.

1 casca de limão
1 ramo de canela
1 colher de chá de
Maizena
1 pitada de canela em pó
1.5 I. de leite
60 ml. de açúcar
4 gemas de ovo

Colocar o leite, açúcar, raspa de limão e
canela em rama. Remover.

`SOBREMESAS

Bater os restantes ingredientes, colocar as
peras no recipiente e deitar sobre elas a
massa.
Programar Menu Forno a 160°, 25 minutos.

Bater os restantes ingredientes e incorporálos na Panela Programável, programar o
Menu Guisar, média pressão, 6 minutos.
Deitar em tigelas e deixar arrefecer no
frigorífico.
Antes de servir, polvilhar com canela em pó.
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FRIXUELOS
4 Pessoas

LEITE FRITO
20 minutos

4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de farinha
Casca de 1 limão
4 ovos
500 ml de leite
2 colheres de açúcar
Óleo para fritar

Para preparar a massa, bater todos os
ingredientes. Colocar óleo no Menu Chapa a
140° com a tampa aberta, 10 minutos.

750 ml de leite
Casca de 1 limão
100 g. de açúcar
25 g. manteiga
120 g. de Maizena
2 gemas
3 ovos
Pão ralado num prato
1 I. de óleo
Açúcar para polvilhar

Num tacho dissolver a Maizena com 150° g.
de leite frio, bater os restantes ingredientes
e, finalmente, adicionar a Maizena diluída
com o leite.

Quando estiver quente, ir incorporando
pedaços da massa e ir fritando.

NATAS RUSSAS
4 Pessoas

Colocar óleo no Menu Chapa a 140° com a
tampa aberta, 10 minutos, quando estiver
quente, rebolar as porções passando-as por
ovo batido e pão ralado até se fritarem.
Quando estiverem bem dourados, colocar
num recipiente, em papel absorvente e
polvilhar com açúcar. Servir frio.

PUDIM DE ARROZ COM LEITE

20 minutos

4 Pessoas

18 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 ml. de leite
condensado
5 gemas de ovo
1 colher de chá de
farinha de milho
1 gomos de limão
2 colheres de açúcar
500 ml. de água

Bater bem as gemas e misturar com a
farinha dissolvida em água fria.

125 g. de arroz
250 g. de açúcar
3 ovos
900 ml de leite
A casca de 1 limão
1 pitada de sal
Caramelo líquido para o
molde

Triturar o arroz e o açúcar. Adicionar a raspa
de limão e tornar a triturar.
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Colocar 500 ml. de água no recipiente e
adicionar o leite condensado e a casca de
limão. Programar Menu Chapa a 140° com
a tampa aberta, 10 minutos. Remover e
adicionar o batido de gemas.
De seguida, programar o Menu Guisar a
110°, média pressão, 2 minutos.

Adicionar todo os ingredientes, exceto o
caramelo e bater.
Colocar o caramelo num molde e cozinhar
em banho maria na Panela Programável
durante 12 minutos no Menu Guisar a 110º
a média pressão, colocando a bandeja
de cozinha no vapor sobre o recipiente e
enchendo de água até cobrir metade.

Receitas | Panela programável

FILLOAS RECHEADAS
4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES
M
A
S
S
A
R
E
C
H
E
I
O

PREPARAÇÃO

300 ml. de leite
3 ovos
180 g. de farinha
2 colheres de
manteiga
1 pitada de sal
3 colheres de rum
150 g. de açúcar
2 gemas de ovo
1 ovo inteiro
500 ml. de leite
90 g. de farinha
1 colher de manteiga
50 ml. de rum

Bater todos os ingredientes da massa.
Programar Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 15 minutos. Quando estiver quente,
colocar 2 colheres de preparado, quando
este estiver dourado, virar.
Continuar até terminar a massa e cobrir com
um pano húmido para que não fique seco.
Bater todos os ingredientes do recheio no
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 3
minutos.

4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

150 g. de farinha
300 ml. de leite
4 ovos
1 colher de chá de sal
1 colher de açúcar

Bater todos os ingredientes da massa.
Programar Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta, 15 minutos. Quando estiver quente,
deitar 2 colheres do preparado, fazendo a
operação dos dois lados.
Continuar até terminar a massa e cobrir com
um pano húmido para que não fique seco.

Mexer constantemente. Rechear as filloas
com o creme, polvilhar com açúcar glass e
servir.

BUDIN TRINIDAD
4 Pessoas

FILLOAS DE LEITE

PANDORO DE BAUNILHA

15 minutos

4 Pessoas

90 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

8 biscoitos
750 ml. de leite
100 g. de açúcar
4 ovos
100 g. de fruta confitada
75 ml. de rum
1 colher de chá de
baunilha

Primeiro cortar as frutas confitadas em
pedaços muito pequenos.

275 g. de farinha
100 g. de açúcar
3 gemas de ovo
2 ovos inteiros
50 ml. de água
180 g. de manteiga suave
Casca de 1 limão
1 colher de chá de
baunilha
25 g. fermento de padeiro

Colocar numa taça a manteiga, adicionar
água, os ovos, o açúcar e a baunilha.
Amassar até conseguir uma mistura
homogénea.

`SOBREMESAS

De seguida, bater bem todos os
ingredientes, deitar o batido no molde.
Cozinhar em banho maria na Panela
Programável durante 8 minutos no Menu
Guisar a 110º a média pressão, colocando
a bandeja de cozinha no vapor sobre o
recipiente.

Incorporar a farinha e amassar novamente.
Deixar repousar a massa durante uma hora.
Colocar na Panela Programável e programar
o Menu Forno a 160°, 80 minutos.
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REQUEIJÃO
6 Pessoas

INGREDIENTES

FOLHAS DE ANÍS
10 minutos

4 Pessoas

PREPARAÇÃO

1 I. de leite fresco gordo Misturar todos os ingredientes, deitar
40 g. de leite em pó
no recipiente da Panela programável e
1 pitada de coalho em pó programar Menu Guisar a 110°, média
pressão, 5 minutos.
Preparar os vasos e deitar a mistura
rapidamente nos mesmos. Deixar esfriar
e cobrir com película aderente e meter no
frigorífico.

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 ml. de natas líquidas
1 ovo grande
50 g. de anis
500 g. de farinha
Óleo

Misturar todos os ingredientes numa taça.
Retirar a massa da taça e esticar muito
fina. Fazer umas tiras largas verticais e, de
seguida, cortar na diagonal para formar
rasgos.
Para fritar, colocar óleo no Menu Chapa
a 140º com a tampa aberta, 10 minutos,
quando estiver quente, incorporar a massa
folhada.

BLINIS DE IOGURTE
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

3 iogurtes naturais
2 ovos
1 colher de chá rasa de sal
1 colher de chá de bicarbonato
200 g. de farinha
Óleo de girassol

Misturar todos os ingredientes. Colocar no recipiente algumas gotas de óleo de girassol e programar o
Menu Chapa a 140° com a tampa aberta, 10 minutos. Ir colocando uma colher para cada torta, quando
estiverem douradas.
Servir quentes, com muitas opções de acompanhamento:
- Salmão e natas ácidas
- Ovas e queijo Filadélfia
- Queijo de nozes e cebolinho picado
- Tabuleiro de fumados e o que pretenda acompanhar de uma salada.
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DOCE INGLÊS
4 Pessoas

BISCOITOS

12 minutos

4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. de pêssego em
xarope
4 biscoitos ou madalenas
250 g. marmelada de
morangos
2 bananas

Bater primeiro as natas, colocar o leite,
o açúcar, a raspa de limão e a canela em
rama. Remover.

4 ovos
120 g. de açúcar
120 g. de farinha
Açúcar glass para
polvilhar

Bater todos os ingredientes, deitar na Panela
Programável e programar o Menu Forno a
160°, 20 minutos.

PARA AS NATAS:
500 ml. de leite
2 ovos
1 colher de Maizena
200 g. de açúcar
Raspa de 1 limão Canela
em rama

Num molde, colocar por baixo as
madalenas, os pêssegos e as bananas
cortadas em rodelas e por cima colocar as
natas.

Bater os restantes ingredientes e incorporálos na Panela Programável, programar o
Menu Guisar, média pressão, 6 minutos.

Deixar arrefecer no frigorífico.

BROWNIE
4 Pessoas

PUDIM DE ABACAXI
35 minutos

4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

50 g. de avelãs
4 ovos
50 g. de farinha
150 g. de açúcar
150 g. de manteiga
200 g. de chocolate em
pó

Misturar o chocolate e a manteiga. Adicionar
o açúcar e deitar os ovos um a um,
misturando-os com a massa.

500 g. de abacaxi
250 g. de leite
condensado
250 g. de leite evaporado
10 biscoitos
22 g. de gelatina sem
sabor
Caramelo líquido para o
molde

Triturar o abacaxi e adicionar todos os
ingredientes, exceto o caramelo e bater.

Incorporar a massa de farinha e depois as
avelãs.
Colocar na Panela Programável, fechar a
tampa e programar o Menu Forno a 160°, 30
minutos.
Deixar arrefecer antes de desmoldar o
recipiente.

`SOBREMESAS

Caramelizar o molde. Deitar no molde
e cozinhar em banho maria na Panela
Programável durante 12 minutos no Menu
Guisar a 110º a média pressão, colocando
a bandeja de cozinha no vapor sobre o
recipiente e enchendo de água até cobrir
metade do molde.
Deixar arrefecer no frigorífico.
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TOUCINHO DO CÉU E LARANJA
6 Pessoas

PANDORO
4 Pessoas

10 minutos

45 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

250 ml. de infusão de
laranjeira
500 g. de açúcar
17 gemas
1 ovo inteiro
Caramelo líquido para o
molde

Misturar todos os ingredientes, deitar
no recipiente da Panela programável e
programar Menu Guisar a 110°, média
pressão, 5 minutos.

270 g. de farinha
100 g. de açúcar
mascavo
180 g. de manteiga
3 gemas
2 ovos
50 ml. de leite
100 g. levadura de
cerveja
1 colher de chá de sal

Colocar numa taça a manteiga e o açúcar,
adicionar o leite, o fermento, farinha e sal.
Amassar. Deixar repousar até que dobre o
volume.

Preparar os vasos e deitar a mistura
rapidamente nos mesmos. Deixar esfriar
e cobrir com película aderente e meter no
frigorífico.

Colocar no recipiente a farinha e a manteiga
e sobre estas, a massa. Programar Menu
Forno a 160°, 40 minutos.

INTXAURSALSA
4 Pessoas

18 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

250 g. de nozes
1 I. de leite
250 g. de açúcar
1 pedaço de gomo de limão
1 ramo de canela

Triturar num pilão as nozes cortadas até conseguir uma massa fina.
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Colocar na Panela Programável o leite com a casca de limão e a canela, o açúcar e a massa de nozes,
mexer com uma espátula até diluir e misturar.
Programar Menu Guisar a 110°, média pressão, 12 minutos. Deixar esfriar. Servir em 4 pratos de sobremesa.
É recomendável acompanhar com queijo, coalhado ou ingrediente semelhante.
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Massas e pães

`SOBREMESAS
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EMPADA
4 Pessoas

PÃO RECEITA BÁSICA
40 minutos

4 Pessoas

90 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

660 g. de farinha
170 ml. de óleo
170 g. de açúcar
1 pitada de canela
1 colher de anis
3 ovos
80 ml. de água morna
50 ml. de licor de anis
125 ml. sumo de laranja
Raspa de 1 laranja e
1 limão
20 g. de fermento de
padeiro

Colocar o açúcar e cobrir com a casca de
laranja e limão.

350 ml. de água
2 colheres de chá de sal
1 colher de chá de
açúcar
40 g. de fermento
prensado
600 g. de farinha de força

Deitar numa taça a água e o açúcar.

Adicionar todos os líquidos. De seguida,
adicionar o resto e misturar. Adicionar a
farinha, o fermento e amassar. Deixar que
dupliquem o volume, como se fosse massa
de pão.
Dar a forma de empada e pincelar com ovo.
Programar Menu Forno a 160°, 30 minutos.

PÃO ÁZIMO
4 Pessoas

Adicionar metade da farinha e o fermento.
Misturar. Adicionar o resto da farinha, o sal e
amassar.
Retirar a massa com as mãos embebidas
em óleo ou farinha, dar-lhe a forma desejada
(barras, pão de forma, redondo, etc.) e deixar
a massa repousar 1 hora.
Programar Menu Forno a 160°, 90 minutos.

PÃO BRANCO
70 minutos

4 Pessoas

70 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. de farinha
vermelha
175 ml. de água

Aquecer a água durante 1 minuto no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta.

350 ml de leite
1 colher de chá de
açúcar
1 colher de chá de sal
40 g. de fermento
prensado
600 g. de farinha de força

Misturar o leite e o açúcar. Adicionar o
fermento e metade da farinha com o sal e
amassar. Adicionar o resto da farinha.

Deitar a farinha e misturar, deixar repousar
a massa 10 minutos e programar o Menu
Forno a 160°, 60 minutos.

Pincelar o recipiente com manteiga e encher
até metade com a massa e pincelar com
leite ou ovo batido toda a superfície. Deixar
repousar 1 uma hora a massa.
Programar Menu Forno a 160°, 60 minutos.
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PÃO DE AZEITONA E PAPRIKA
4 Pessoas

70 minutos

PÃO DE MANJERIÇÃO E QUEIJO
4 Pessoas

75 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 ml. de água
50 ml. de óleo
20 g. de paprika
2 colheres de chá de sal
1 colher de chá de açúcar
40 g. de fermento de pão
em pó
30 g. de fermento fresco
500 g. de farinha de força
150 g. de azeitonas pretas
sem caroço

Deitar a água, o óleo e o açúcar. Deitar
o fermento. Juntar a farinha. Misturar.
Adicionar as azeitonas cortadas, a paprika
e o sal e amassar até ficar uma massa
homogénea.

10 folhas de manjericão
fresco
100 g. de queijo
parmesão
350 ml. de água
2 colheres de chá de sal
1 colher de chá de
açúcar
40 g. de fermento
prensado
600 g. de farinha de força

Em primeiro lugar, ralar o queijo, deitar as
folhas de manjericão sobre o queijo e ralar
também. Reservar.

Retirar a massa da taça com as mãos
embebidas em óleo e terminar de a unir
com as mãos. Deixar repousar 1 hora.
Programar Menu Forno a 160°, 60 minutos.

PÃO DE ALHO
4 Pessoas

Numa taça, deitar a água e o açúcar,
adicionar metade da farinha e o fermento,
adicionar a farinha restante e o sal, e
amassar.
Juntar os ingredientes previamente ralados e
reservar e misturar. Deixar repousar a massa
durante uma hora.
Programar Menu Forno a 160°, 65 minutos.

PÃO DE CEBOLA

70 minutos

4 Pessoas

70 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

350 ml. de água
2 colheres de chá de sal
2 colheres de chá de
açúcar
40 g. de fermento
prensado
3 dentes de alho

Misturar a água e o açúcar, adicionar metade
da farinha e o fermento e amassar. Adicionar
o resto da farinha, os alhos, o sal e amassar.

350 ml. de água
2 colher de chá de sal
1 pouco de açúcar
40 g. de fermento em pó
300 g. de farinha de força
1 cebola
100 g. de queijo
parmesão
100 g. azeitonas pretas

Misturar o sal e a cebola picada. Adicionar
a água, o açúcar e algumas gotas de óleo,
adicionar o fermento e de seguida, metade
da farinha, amassar. Adicionar o resto da
farinha, o queijo, a cebola e as azeitonas
cortadas. Amassar e dar a forma desejada.

Retirar a massa com as mãos embebidas
em óleo ou farinha, dar-lhe a forma desejada
(barras, pão de forma, redondo, etc.). Deixar
repousar 1 hora.
Programar Menu Forno a 160°, 60 minutos.

DOUGHS AND BREADS

Programar Menu Forno a 160°, 65 minutos.
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PÃO DE CALATRAVA
4 Pessoas

20 minutos

PEPITAS
4 Pessoas

60 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

5 ovos
150 g. de açúcar glass
500 ml. de leite
6 madalenas
Caramelo líquido

Colocar num molde de 1 litro, um pouco de
caramelo líquido para o fundo do molde,
bater os ovos e adicionar com os restantes
ingredientes, deitar no molde.

400 ml. de leite
20 g. de fermento
1 colher de chá de sal
30 g. de açúcar
50 ml. de óleo de girassol
1 ovo
500 g. de farinha
1 ovo para pincelar

Numa taça, deitar o leite, o açúcar, o sal
e o óleo. Adicionar o ovo e o fermento e
adicionar a farinha, deixar repousar.

Cozinhar em banho-maria durante 12
minutos no Menu Guisar a 110° a média
pressão, sobre a bandeja de cozinha a
vapor e com suficiente água para cobrir
metade do molde.

PÃO DE LEITE
4 Pessoas

Colocar a mistura em recipientes largos e
pequenos previamente pincelados de óleo.
Ter em conta que a massa cresce muito no
forno, não encher o molde.
Pintar a superfície com ovo e programar o
Menu Forno a 160°, 50 minutos

PÃO DE PITA

75 minutos

4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

250 ml de leite
50 g. de manteiga
50 g. de açúcar
30 g. de fermento
prensado
1 colher de chá de sal
500 g. de farinha de força

Deitar numa taça a manteiga, o açúcar e
o sal e adicionar o fermento e a farinha,
amassar.

300 ml. de água
1 colher de chá de sal
40 ml. de azeite
500 g. de farinha de força
1 pitada de açúcar
20 g. de fermento de
padeiro

Mexer a água, o óleo e o sal. Adicionar a
farinha, o açúcar e, por último, fazer um
buraco na farinha para colocar o fermento
(por essa ordem). Amassar.
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Com essa massa pode fazer-se bolinhas,
bolos suíços, barrinhas, tranças.
Cortar, pincelar a superfície com leite, deixar
repousar 1 hora e introduzir na Panela
Programável, programar o Menu Forno a
160°, 70 minutos.

Ao princípio irá parecer demasiado dura mas
depois vai amolecendo ao amassar.
Deixar repousar 1 hora.
Programar Menu Forno a 160°, 30 minutos.
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PÃO DE NOZES
4 Pessoas

ROSQUILLETAS

90 minutos

4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

550 g. de farinha de força
40 g. de fermento
prensado
1 ovo
200 g. de nozes cortadas
150 g. de manteiga
50 g. de açúcar mascavo
130 ml. de leite
130 ml. de água
1 pitada de noz moscada
1 pitada de sal

Colocar numa taça a água, o açúcar e o
leite, adicionar o fermento, a manteiga, o
ovo, o sal e a noz-moscada. Misturar tudo.

75 ml. de azeite
400 g. de farinha
45 g. de fermento de
padeiro
Água Sal
Anis a gosto

Dissolver o fermento num pouco de água
morna.

Por ultimo, adicionar a farinha e misturar.
Colocar as nozes pela massa e introduzi-las
com as mãos, amassar um pouco. Deixar
repousar 1 hora e programar Menu Forno a
160°, 60 minutos.

4 Pessoas

Fazer palitos não muito grossos e colocá-los
no recipiente. Programar Menu Forno a 160°,
20 minutos.

Pincelar com leite o ovo batido e programar
o Menu Forno, uma vez feito, manter
quente durante mais 20 minutos.

PÃO DE MIGAS

Numa taça, misturar todos os ingredientes e
ir amassando e adicionando água pouco a
pouco até ficar uma massa consistente mas
não dura. Deixar repousar a massa durante
45 minutos.

PÃO INTEGRAL

75 minutos

4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 ml. de água
1 pitada de extrato de
malte
12 g. de margarina
10 g. de sal
10 g. de fermento de
cerveja
500 g. de farinha comum

Misturar a água, o sal e o extrato de malte.
Adicionar a farinha e a saqueta de fermento,
amassar bem e deixar repousar 30 minutos.

350 ml. de água
2 colheres de chá de sal
40 g. de fermento
prensado
600 g. de farinha integral

Deitar numa taça a água e o açúcar.
Adicionar metade da farinha e o fermento.

Estender a massa até ficar fina. Amassar e
pressionar até ficar comprimida, programar o
Menu Forno a 160°, 70 minutos.
Desmoldar de imediato e colocar de lado. É
muito importante deixar repousar 24 horas.

Adicionar o resto da farinha, o sal e amassar.
Retirar a massa com as mãos embebidas
em óleo ou farinha, dar-lhe a forma desejada
(barras, pão de forma, redondo, etc.). Deixar
repousar até que a massa duplique o seu
volume.
Programar Menu Forno a 160°, 80 minutos.

DOUGHS AND BREADS
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ALFAJORES DE MEDINA
4 Pessoas

20 minutos

BEIJOS DE DAMA
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

250 g. de pão duro ralado
200 g. de amêndoa torrada
500 g. de mel
20 g. de anis verde
40 g. de ajonjoli
6 cravos Açúcar glass

Primeiro torrar as amêndoas no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta, 5
minutos e triturar de seguida.

100 g. . de amêndoas
cruas descascadas
100 g. de açúcar
100 g. de manteiga suave
150 g. de farinha
20 g. de açúcar com
baunilha
1 colher de chá de sal
150 g. de chocolate
fondant

Borrifar as amêndoas e o açúcar.

Misturar todos os ingredientes juntamente
com as amêndoas e amassar.
Com as mãos humedecidas em água, fazer
os alfajores (tamanho um pouco maior do
que um croquete) e deixar arrefecer.
Quando arrefecerem, passar por açúcar
glass e colocar em papel vegetal em cores.

DOCE DE AMÊNDOA
4 Pessoas

30 minutos

Triturar o chocolate e reservar.
Adicionar os restantes ingredientes e
com a massa que resulte formar bolachas
redondas.
Programar Menu Forno a 160°, 20 minutos.

DOCE DE LEITE
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

375 g. de amêndoa
descascada
2 ovos
1 gema
100 g. de açúcar
Casca de meio limão

Cobrir com açúcar, picar as amêndoas e
a casca de um limão. Adicionar os ovos, a
gema e bater.

3 I. de leite gordo
800 g. de açúcar
1 vagem de baunilha
1 colher de chá de
bicarbonato

Bater todos os ingredientes e programar
Menu Guisar a 110°, média pressão, 15
minutos.

DOCES

Dar forma de meia lua à massa e programar
o Menu Forno a 160º, 20 minutos.
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CREPES DE CHOCOLATE
6 Pessoas

DOCE DE MARMELO

10 minutos

4 Pessoas

18 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

3 ovos
400 ml. de leite
150 g. de açúcar
150 g. de farinha
1 colher de chá de sal
100 g. de chocolate preto
1 colher de chá de
fermento

Bater todos os ingredientes da massa.

750 g. de marmelo
500 g. de açúcar

Colocar o miolo do marmelo em açúcar
na Panela Programável e Programar Menu
Guisar a 110°, média pressão, 12 minutos.

Programar Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta. Deitar a massa em porções de 2
colheres e aplanar. Colocar 2 minutos por
cada lado.
Para o recheio, fundir o chocolate no Menu
Chapa a 140° com a tampa aberta, 2
minutos, rechear os crepes.

Passado esse tempo, triturar bem.
Colocar a mistura numa terrina e deixar no
frigorífico.

ENSAIMADA DE MALLORCA
4 Pessoas

18 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de farinha de força
80 g. de açúcar
2 ovos
50 g. de banha de porco
10 g. de fermento
prensado
150 g. de açúcar glass
1 pitada de sal

Deitar a farinha numa tigela, fazer um buraco no centro e adicionar o fermento dissolvido, sal e metade de açúcar.
Começar a trabalhar com as mãos, incorporando pouco a pouco a farinha dos lados. Uma vez conseguida uma massa
compacta, adicionar o resto do açúcar, formar uma bola, assinalar uma cruz no centro e deixar repousar até que
duplique o tamanho.
Passar a massa para um recipiente, adicionar os ovos um a um, amassar e deixar repousar 20 minutos.
Passado este tempo, esticar a massa com as mãos até conseguir uma tira larga e cilíndrica para esticar, untar com
manteiga e começar a enrolar sobre si mesma com a ajuda das mãos, colocar no recipiente previamente untada, dandolhe forma de espiral. Deixar que dupliquem o volume, entre seis a sete horas.
Pulverizar com água, polvilhar com açúcar glass e programar o Menu Forno a 160°, 30 minutos. Retirar e uma vez fria,
virar e polvilhar com açúcar glass.
Pode rechear-se a ensaimada com as natas e com os cabelos de anjo; e se se quiser comer como prato salgado,
rechear com sobrasada antes de levar ao forno. A ensaimada de cabelos de anjo deve ter uma proporção mínima de 90
g. de cabelo de anjo para cada 100 g. de massa.
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PANNACOTA
6 Pessoas

MADALENAS COM PEPITAS DE CHOCOLATE
10 minutos

4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 ml. de natas líquidas
250 ml. de leite
150 g. de açúcar
4 lâminas de gelatina

Bater todos os ingredientes e colocar
num molde. Cozinhar em banho-maria na
Panela Programável durante 8 minutos no
Menu Guisar a média pressão, colocando
a bandeja de cozinha no vapor sobre o
recipiente e enchendo de água até cobrir
metade do molde.

3 ovos
200 g. de açúcar
200 ml. de leite
100 ml. de óleo
20 g. de fermento
250 g. de farinha
200 g. de pepitas de
chocolate
Moldes de papel vegetal

Bater os ovos juntamente com os restantes
ingredientes.

Levar ao frigorífico e deixar coalhar.
Assim que estiver desmoldado, enfeitar com
frutos silvestres

Colocar a massa nos moldes e estes na
Panela Programável. Programar Menu Forno
a 160°, 35 minutos.

TRUFAS DE CHOCOLATE
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

600 g. de chocolate sem leite
200 g. de manteiga
5 ovos
200 ml. de licor

Derreter o chocolate e a manteiga durante 2 minutos no Menu Chapa a 140° com a tampa aberta.
Separar as claras e bater. Adicionar o chocolate e a manteiga, as gemas e o licor. Quando tudo estiver
bem misturado, de forma envolvente para que não descer, misturar com as claras. Guardar a mistura no
congelador até que se possam formar as trufas.
Passar as trufas por fideos de chocolate e em recipientes rígidos, para que não danificar, congelar.
Retirar uns momentos antes de comer ou deixar descongelar totalmente, ao gosto de cada um. Servir em
moldes de papel vegetal.
Congeladas durante bastante tempo.

DOCES
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BOLACHAS CASEIRAS
4 Pessoas

30 minutos

BOLACHINHAS
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 ovos
250 g. de açúcar mascavo
250 ml. de óleo
250 g. de farinha
2 colheres de cacau puro
2 colheres de Cola-Cao
1 colher de chá de sal
1 colher de açúcar com
baunilha

Bater primeiro os ovos e adicionar de
seguida os restantes dos ingredientes.
Amassar.

100 g. amêndoas cruas
descascadas
100 g. açúcar
100 g. de manteiga suave
150 g. de farinha
1 saqueta de açúcar com
baunilha
1 pitada de sal
150 g. de chocolate
fondant

Misturar os ingredientes da massa na ordem
em que estiverem.

De seguida, ir dando forma às bolachas.
Colocar manteiga no recipiente e as
bolachas por cima desta. Programar Menu
Forno a 160°, 20 minutos.

BOLACHAS DE NATAL
4 Pessoas

35 minutos

Uma vez preparada a massa, estirá-la e
deixá-la com uma grossura de meio cm.
Cortar as bolachas com o corta-massas ou
moldes com figurinhas e programar o Menu
Forno a 160°, 30 minutos.

WAFFLES BELGAS
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

PARA A MASSA:
300 g. de farinha
130 g. de manteiga
70 ml. de água
1 colher de chá de sal
60 g. de açúcar

Misturar os ingredientes da massa na ordem
em que estiverem referidos.

1 ovo
480 g. de farinha
60 ml. óleo de girassol
360 ml. de leite
3 colheres de açúcar
3 colheres de chá de
fermento
20 g. de essência de
baunilha
1 colher de chá de sal

Bater todos os ingredientes até formar uma
massa.

PARA A COBERTURA:
1 claras de ovo
1 colher de chá de limão
200 g. de açúcar glass
Corantes alimentares
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Uma vez preparada a massa, estirá-la e
deixá-la com uma grossura de meio cm.
Cortar as bolachas com o corta-massas ou
moldes com figurinhas e programar o Menu
Forno a 160°, 30 minutos.
Para fazer a cobertura, bater todos os
ingredientes da mesma, pincelar as bolachas
levadas ao forno e programar o Menu Forno
a 160°, durante mais 3 minutos.

Programar Menu Chapa a 140° com a tampa
aberta. Deitar a massa e virar passados 6
minutos.
Servir polvilhadas com açúcar glass e/ou
açúcar com baunilha.
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Biscoitos

BISCOITOS
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BISCOITO
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de açúcar
3 ovos
1 iogurte de limão
100 ml. de óleo
170 g. de farinha
20 g. de fermento
1 pitada de sal
A casca de 1 limão

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Adicionar metade do açúcar às gemas
quando se começarem a bater a às claras quando estiverem batidas.
Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar a raspa de limão, o iogurte de limão, o azeite e misturar
tudo suavemente com a ajuda de uma batedora. De seguida, adicionar as claras batidas a ponto de neve e
misturar tudo suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito desçam.
Filtrar a farinha e misturar com o fermento em pó, adicionar ao batido anterior em forma de chuva para que
baixe o mais possível.
Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu Forno a 160° 30 minutos. Deixar esfriar o
biscoito antes de o retirar do recipiente dado que, de outra forma, pode desfazer-se.

BISCOITO RÁPIDO CHOCOLATE
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de chocolate preto
200 g. de margarina
4 ovos
350 g. de farinha
160 g. de açúcar
20 g. de fermento

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Adicionar metade do açúcar às gemas
quando se começarem a bater a às claras quando estiverem batidas.
Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar a raspa de limão, o iogurte de limão, a margarina, o
chocolate picado e misturar tudo suavemente com a ajuda de uma batedora. De seguida, adicionar as claras
batidas a ponto de neve e misturar tudo suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito desçam.
Filtrar a farinha e misturar com o fermento em pó, adicionar ao batido anterior em forma de chuva para que
baixe o mais possível.
Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu Forno a 160° 30 minutos. Deixar esfriar o
biscoito antes de o retirar do recipiente dado que, de outra forma, pode desfazer-se.
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BISCOITO EMBRIAGADO
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 ovos
60 ml. de açúcar
40 g. de pão ralado
10 g. de fermento

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Adicionar metade do açúcar às gemas
quando se começarem a bater a às claras quando estiverem batidas.

PARA A CALDA DE AÇÚCAR:
150 ml. de anis
250 ml. de água
400 g. de açúcar

Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar os restantes ingredientes e misturar tudo suavemente
com a ajuda de uma batedora. De seguida, adicionar as claras batidas a ponto de neve e misturar tudo
suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito desçam.
Filtrar a farinha e misturar com o fermento em pó, adicionar ao batido anterior em forma de chuva para que
baixe o mais possível.
Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu Forno a 160° 30 minutos. Deixar esfriar o
biscoito antes de o retirar do recipiente dado que, de outra forma, pode desfazer-se.
Colocar todos os ingredientes da calda de açúcar 3 minuto no Menu Chapa a 140° com a tampa aberta e deitar
no biscoito.

BISCOITO COM MAÇÃ, LIMÃO E CANELA
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 ovos
1 iogurte de limão
100 ml. de óleo
300 g. de farina
200 g. de açúcar
Casca de 1 limão Canela
20 g. de fermento
1 maçã cortada em tiras

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Adicionar metade do açúcar às gemas
quando se começarem a bater a às claras quando estiverem batidas.

BISCOITOS

Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar os restantes ingredientes e misturar tudo suavemente
com a ajuda de uma batedora. De seguida, adicionar as claras batidas a ponto de neve e misturar tudo
suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito desçam.
Filtrar a farinha e misturar com o fermento em pó, adicionar ao batido anterior em forma de chuva para que
baixe o mais possível.
Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu Forno a 160° 30 minutos. Deixar esfriar o
biscoito antes de o retirar do recipiente dado que, de outra forma, pode desfazer-se.
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BISCOITO DE CREME INGLÊS
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

250 g. de açúcar
250 g. de amêndoa
Casca de uma laranja
50 g. de manteiga
6 ovos
6 g. de fermento
150 g. de farinha
1 I. creme inglês

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Adicionar metade do açúcar às gemas
quando se começarem a bater a às claras quando estiverem batidas.
Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar os restantes ingredientes e misturar tudo suavemente
com a ajuda de uma batedora. De seguida, adicionar as claras batidas a ponto de neve e misturar tudo
suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito desçam.
Filtrar a farinha e misturar com o fermento em pó, adicionar ao batido anterior em forma de chuva para que
baixe o mais possível.
Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu Forno a 160° 30 minutos. Deixar esfriar o
biscoito antes de o retirar do recipiente dado que, de outra forma, pode desfazer-se.
Empapar o biscoito com o creme inglês e servir.

BISCOITO DE CHOCOLATE
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de chocolate
170 g. de açúcar
200 g. de farinha
4 ovos
20 g. de fermento
70 g. Margarina
1 iogurte natural

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Adicionar metade do açúcar às gemas
quando se começarem a bater a às claras quando estiverem batidas.
Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar os restantes ingredientes e misturar tudo suavemente
com a ajuda de uma batedora. De seguida, adicionar as claras batidas a ponto de neve e misturar tudo
suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito desçam.
Filtrar a farinha e misturar com o fermento em pó, adicionar ao batido anterior em forma de chuva para que
baixe o mais possível.
Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu Forno a 160° 30 minutos. Deixar esfriar o
biscoito antes de o retirar do recipiente dado que, de outra forma, pode desfazer-se.
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BISCOITO DE NOZES PARA TARTE
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

140 g. de nozes moídas
40 g. de açúcar para polvilhar
5 ovos
20 g. de farinha de bolacha Maria
100 ml. de rum
20 g. de fermento

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Adicionar metade do açúcar às gemas
quando se começarem a bater a às claras quando estiverem batidas.
Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar os restantes ingredientes e misturar tudo suavemente
com a ajuda de uma batedora. De seguida, adicionar as claras batidas a ponto de neve e misturar tudo
suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito desçam.
Filtrar a farinha e misturar com o fermento em pó, adicionar ao batido anterior em forma de chuva para que
baixe o mais possível.
Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu Forno a 160° 30 minutos. Deixar esfriar o
biscoito antes de o retirar do recipiente dado que, de outra forma, pode desfazer-se.

BISCOITO DE BANANAS E PASSAS
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 bananas
2 Colheres de sumo de limão
2 ovos
150 g. de açúcar
100 g. de manteiga amolecida
150 g. de farinha
20 g. fermento
1 pitada de bicarbonato
1 pitada de sal
100 g. de passas
Uvas
Açúcar glass

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Adicionar metade do açúcar às gemas
quando se começarem a bater a às claras quando estiverem batidas.

BISCOITOS

Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar os restantes ingredientes e misturar tudo suavemente
com a ajuda de uma batedora. De seguida, adicionar as claras batidas a ponto de neve e misturar tudo
suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito desçam.
Filtrar a farinha e misturar com o fermento em pó, adicionar ao batido anterior em forma de chuva para que
baixe o mais possível.
Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu Forno a 160° 30 minutos. Deixar esfriar o
biscoito antes de o retirar do recipiente dado que, de outra forma, pode desfazer-se.
Polvilhar com açúcar glass.
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RISOTO DE FRANGO
6 Pessoas

ARROZ MUFALFAL- PILAF

25 minutos

4 Pessoas

25 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

350 g. de peito de frango
cortado
300 g. arroz bomba
200 g. de queijo
parmesão ralado
1 Pimento verde picado
1 Cebola picada
600 ml. de caldo de
galinha
Vinho branco
Alho, Sal, Pimenta

Programar o Menu Refogado, tampa
aberta, 12 minutos, quando a panela apitar,
adicionar a cebola. Quando ficar com uma
cor transparente adicionar os peitos, o
pimento, 2 alhos e temperar com sal a gosto.

500 g. de arroz bomba
2 cebolas pequenas
2 colher de óleo
250 g. de tomate
triturado
425 ml. de água
Sal a gosto
Pimenta e especiarias a
gosto

Cortar as cebolas em lâminas muito finas.

Quando o frango estiver dourado adicionar
o vinho, o caldo, o arroz e programar 10
minutos Menu Arroz, média pressão.
Terminado este processo, adicionar 100 g.
de queijo parmesão e mexer.

Colocar óleo no recipiente e programar
Menu Refogar, 10 minutos. Adicionar a
água e o tomate triturado, temperar com
sal e pimenta a gosto, adicionar o arroz e
programar o Menu Arroz, 10 minutos, média
pressão.

Servir com queijo parmesão.

ARROZ CREMOSO COM COGUMELOS E LAGOSTINS
4 Pessoas

30 minutos

INGREDIENTES
400 g. de arroz bomba
2 tomates grandes
1 cebola
2 dentes de alho
100 g. de fredolics
1 colher de trompetas da
morte em pó ou frescas
200 g. de lagostins
1 folha de louro
1 I. de água mineral Ervas
de açafrão

NEW MENUS

PREPARAÇÃO
Pimenta preta moída
previamente
1 raminho de alecrim
1/2 colher de chá de açúcar
Azeite
Sal a gosto

Lavar os lagostins, descascar e conservar a cauda. Reservar as cabeças e as cascas
para fazer um caldo com 1/2 I. de água mineral, 1/2 cebola descascada partida em
dois pedaços, a folha de louro e um pouco de pimenta e sal. Programar Menu Guisar,
3 minutos. Bater e reservar.
Picar o resto da cebola, descascar e picar os alhos, ralar os tomates, limpar os
cogumelos e fazer um refogado no Menu Refogar, 10 minutos com um pouco de óleo.
Temperar com sal e pimenta. Adicionar um pouco de açúcar e mexer.
Adicionar os cogumelos e o arroz, as trompetas da morte e mexer durante alguns
minutos. Adicionar o alecrim e o açafrão e deitar o caldo.
De seguida, incorporar os lagostins e programar Menu Arroz, 10 minutos média
pressão.
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ARROZ COM LEBRE
4 Pessoas

50 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 lebre
1 kg. de arroz
2 I. de água
1 cebola
1/2 cabeças de alho
2 colheres de tomate frito
Azeite
1 colher de salsa
1 malagueta
Sal a gosto

Cortar a lebre e temperar com sal. Colocar óleo no recipiente, programar o Menu
Refogar durante 10 minutos e refogar. Deitar a lebre e a cebola picada quando o robô
de cozinha apitar, refogar até que a cebola esteja dourada.
Adicionar o tomate frito e bastante água para que fique coberto e programar o Menu
Guisar, 30 minutos. Mesmo que a lebre seja dura, este tempo deverá ser suficiente.
De seguida, adicionar o arroz, os alhos esmagados, a salsa, a malagueta e um pouco
de sal. Programar Menu Arroz, 10 minutos média pressão.
Para realizar esta receita num só passo, deitar todos os ingredientes na Panela
Programável r programar o Menu Guisar, 8 minutos.
Este arroz deve ficar um pouco caldoso.

RISOTO EXÓTICO
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES
PARA O REFOGADO:
70 ml. de azeite
150 g. de cebolinho ou
cebolas
100 g. de abóbora
2 dentes de alho
RESTO:
100 g. de queijo parmesão
50 g. de manteiga
250 g. de cogumelos
frescos aos pedaços
350 g. de arroz bomba
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PREPARAÇÃO
400 ml. de leite de coco
2 cubos de caldo de galinha
1 colher de chá de caril ou
a gosto
450 ml. de água

Cortar a cebola, abóbora, cogumelos e alhos e fazer um refogado no Menu Refogar
durante 5 minutos. Adicionar os restantes ingredientes, exceto o arroz e a água e
programar o Menu Refogar, 5 minutos. Remover.
Colocar o arroz com a água na Panela Programável e programar o Menu Arroz, 10
minutos.
Para realizar esta receita num só passo, deitar todos os ingredientes na Panela
Programável r programar o Menu Guisar, 8 minutos.
Numa travessa de servir, colocar o queijo ralado e a manteiga em pedaços. Deitar por
cima do arroz quente, envolver bem e servir.

Receitas | Panela programável

FIDEUA COM COGUMELOS
4 Pessoas

20 minutos

FUSILI COM MOLHO DE SOJA E LEGUMES
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

200 g. de gambas , 150 g.
de amêijoas
400 g. de cogumelos
cultivados
1 sépia, 1 rodela de atum
1 dente de alho
50 ml. de óleo
100 g. de tomate triturado
100 g. de cebola, 100 g. de
pimento vermelho 100 g.
de pimento verde
400 g. de fideos de fideua
Abacaxi picado, sal e
açafrão
500 ml. de água

Fazer um refogado com os tomates e
pimentos cortados juntamente com a
cebola e o alho picado, no Menu Refogar, 5
minutos.

100 ml. de molho de soja
50 ml. de água
1 dente de alho
150 g. de cenouras
150 g. de pimento
vermelho
150 g. de pimento verde
150 g. de brotes de soja
150 g. de cogumelos
laminados
Pimenta e sal a gosto
300 g. de fusili
375 ml. de água

Fazer um refogado com os tomates e
pimentos cortados em tiras juntamente com
a cebola e o alho picado, no Menu Refogar,
5 minutos.

Adicionar os restantes ingredientes e
programar Menu Massa, 10 minutos.

ESPIRALES EM CEBOLADA COM FOIE GRAS
4 Pessoas

20 minutos

Adicionar os restantes ingredientes e
programar Menu Massa, 10 minutos.
Adicionar o sal no final.

TORTELLINI FRESCOS RECHEADOS DE PESTO
4 Pessoas

15 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

400 g. de espirais de
massa
150 g. de foie gras
1 cebola
1 colher de chá de salsa
50 ml. de óleo
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de
pimenta
1 copo de brandy

Fazer um refogado no Menu Refogar, 10
minutos com a cebola e quando estiver
transparente adicionar o foie gras, o brandy
e temperar com sal e pimenta. Reservar.

50 ml. azeite
Picar as cenouras, a cebola e o alho e
1 kg. de tomate natural
refogar com óleo no Menu Refogar durante
2 dentes de alho
4 minutos.
200 g. de cebola
Adicionar o tomate, os cubos de caldo ou
100 g. de cenouras
sal e a pimenta, incorporar o manjericão,
2 cubos de caldo ou sal
os tortellini e os restantes ingredientes e
Pimenta moída
programar o Menu Massa, 10 minutos.
8 folhas de manjericão
fresco
2 colheres de chá de açúcar
500 g. de tortellinis frescos
300 ml. de água
Sal a gosto

NEW MENUS

Cozer as espirais com água no Menu Massa,
10 minutos e, por último, misturar com o
molho anterior.

PREPARAÇÃO

107

MACARRAO COM CHORIZO
4-5 Pessoas

BISCOITO DE CEBOLA

15 minutos

4 Pessoas

40 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

500 g. de macarrão
200 g. de chouriço
125 g. tomate frito
1 colher de orégãos
Sal
Pimenta
Água até cobrir

Adicionar no recipiente o chouriço, o tomate
e refogar no Menu Refogar durante 5
minutos.

100 ml. de óleo
100 ml. de leite
1 colher de mostarda
4 ovos
1 cebola
150 g. de farinha
2 colheres de fermento
Sal e pimenta

Colocar na batedeira o óleo, açúcar, leite,
mostarda, gemas e cebola em pedaços.
Triturar tudo muito bem, retirar e mexer de
forma alternada com as claras a ponto de
neve e a farinha peneirada com o fermento.

Adicionar os restantes ingredientes e a água
até que cubra a mistura e programar o Menu
Massa, 10 minutos.

Deitar a mistura na Panela Programável e
programar o Menu Sobremesa, 30 minutos.
Uma vez fria, cortar em capas e rechear com
diferentes misturas salgadas, untando cada
capa com maionese ou molho coquetel.
Decorar a gosto e servir.

BISCOITO DE CURGETE
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES
100 g. de nozes
150 g. de açúcar
Casca de 1 limão
250 g. de curgetes
3 ovos
100 g. manteiga
1 colher de chá de canela
180 g. farinha
1 saqueta de fermento
1 Pitada de sal

108

PREPARAÇÃO
100 g. de tâmaras
100 g. de passas de corinto
maceradas em brandy

Cortar as nozes. Reservar.
Bater a casca do limão com o açúcar, adicionar as curgetes cortadas e sem
descascar, os ovos, a manteiga, a canela, a farinha e o fermento.
Adicionar as tâmaras sem caroço e cortadas, as nozes e as passas demolhadas e
bem escorridas. Colocar uma pitada de sal e triturar ou cortar pela metade.
De seguida, deitar a massa na Panela Programável e programar o Menu Sobremesa,
30 minutos.
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LARANJA CONFITADA
6 Pessoas

BATATAS CONFITADAS

120 minutos

4 Pessoas

60 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 laranja
150 g. de açúcar
150 g. de água

Lavar bem a laranja e cortar à juliana.

2 batatas
2 alhos
Azeite
Sal e pimenta

Lavar e cortar as batatas tipo panado.
Temperar com sal e pimenta.

Adicionar todos os ingredientes no recipiente
e programar durante 120 minutos o Menu
Confitar. (Não junte as laranjas no recipiente,
deixe-as o mais separado possível.)
Perfeita para decorar sobremesas, biscoitos,
etc.

Adicionar no recipiente as batatas, os alhos
e adicionar o azeite até cobrir as batatas.
Programar durante 60 minutos no Menu
Confitar.
Comprovar o ponto da batata antes de
retirar, se necessário, adicionar uns minutos
mais no mesmo menu.

SALMÃO CONFITADO COM LEGUMES
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 Lombos de salmão
1 Pimento
1 cebola
1 curgete
1 Beringela
Azeite
1 Alho
Sal em escamas
Aneto

Cortar a cebola, o pimento, a beringela e a curgete. Adicionar um pouco de óleo no recipiente e programar o
Menu Refogar durante 10 minutos. Quando apitar 3 vezes adicionar os legumes.

NEW MENUS

Terminado o processo de cozinhar, retirar e reservar.
Adicionar o salmão no recipiente e cobrir com café e programar 10 minutos o Menu Confitar.

Para comprovar que o peixe está no seu ponto, apertar o lombo do salmão com o dedo, se se desfizerem as
lascas do salmão, este está no seu ponto, se estiver algo “duro”, deixar no menu mais uns minutos.
Retirar e servir por cima dos legumes. Enfeitar com aneto.
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COELHO CONFITADO COM CEBOLA E BATATA
4 Pessoas

140 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1/2 coelho do campo
2 cebolas à Juliana
1 kg. batatas novas
2 folhas de louro
3 dentes de alho
Pinhões
Azeite extra virgem
Sal e pimenta

Adicionar no recipiente 1/2 litros de óleo, o coelho temperado com sal e pimenta, os pinhões, o
louro e os grãos de pimenta e programar o Menu Chapa 120º durante 20 minutos. Quando o coelho
tiver um pouco de cor, adicionar as cebolas e tapar a panela.
Descascar as batatas, cortar e adicionar no Menu Guisar.
Adicionar o óleo necessário para que fique todo praticamente coberto e programar durante 120
minutos o Menu Confitar. A confeção deve ser muito lenta, apenas devemos ver algumas borbulhas
no óleo e deixar durante cerca de uma hora e meia ou inclusivamente mais, até verificarmos que
está ao nosso gosto.
A cada meia hora, verificar e mexer com movimentos circulares.

COGUMELOS CONFITADOS
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. cogumelos limpos em pedaços grandes.
300 g. azeite extra virgem
Sal
Pimenta

Colocar todos os ingredientes no recipiente até o azeite cobrir os cogumelos.
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Programar entre 15-30 minutos, segundo o tamanho dos cogumelos, no Menu Confitar com a
tampa fechada.
Retirar para uma taça logo que os cogumelos estiverem tenros, fechar e conservar no frigorífico.
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OVOS ESCALFADOS
4 Pessoas

INGREDIENTES
2 ovos
2 litros de água

PEIXE ESCALFADO EM MOLHO DE SALSA

10 minutos

4 Pessoas

20 minutos

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

Colocar em 2 tigelas pequenas com papel
de película e deitar cada um dos ovos em
cada tigela, fechar cada película e selar com
uma pinça.

4 filetes de peixe
5 colheres de azeite
1 colher de vinagre
2 dentes de alho
15 ramos de salsa, com
as respetivas folhas
Água
Sal, pimenta e cominho
moídos, a gosto

Adicionar uma colher de óleo, o alho, a
salsa, a pimenta e o cominho; refogar no
Menu Refogar durante 5 minutos.

Adicionar água no recipiente e programar
durante 8 minutos no Menu Escalfar, tampa
aberta.
Quando apitar 3 vezes adicionar os ovos.
Finalizado este processo, retirar e abrir com
cuidado o papel de película e servir.

Retirar e liquidificar com o resto do óleo e o
vinagre. Reservar o molho.
Enxaguar e secar os filetes de peixe. De
seguida, adicionar a água no recipiente
e programar o Menu Escalfar durante 10
minutos. Quando apitar 3 vezes adicionar
os filetes de pescada no recipiente. Retirar e
servir com o molho.

SALADA DE FRANGO ESCALFADO
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

2 peitos de frango sem pele
6 colheres de maionese
2 cenouras escalfadas
1 raminho de aipo cortado
1 maçã cortada
1 lata pequena de milho cozido
8 folhas de alface cortada
Água
Sal e pimenta

Adicionar água no recipiente e programar durante 10 minutos no Menu Escalfar. Quando apitar 3 vezes
adicionar o peito de frango e a cenoura no recipiente.

NEW MENUS

Terminado o processo, comprovar o ponto do peito, se for necessário, adicionar mais uns minutos.
Retirar e misturar com os restantes ingredientes numa taça. Empratar e servir.
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FIGOS ESCALFADOS COM FRAMBOESAS EM VINHO
4 Pessoas

140 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

450 g de framboesas ou
mirtilo maduros
50 g de açúcar
200 ml. vinho tinto
3 colheres de licor de mirtilo
ou de licor de groselha preta
(opcional)
1 colher de menta fresca
picada
8 figos frescos

Sumo de 2 limões
Sumo de 1 laranja
Requeijão baixo em gordura
para servir

Colocar os frutos vermelhos juntamente com o sumo e liquidificar até conseguir um
puré. Coar para eliminar as pepitas. Adicionar esta mistura juntamente com o vinho e
o açúcar no recipiente e programar o Menu Chapa 10 minutos com a tampa aberta,
quando Chegar ao ponto de ebulição, parar e retirar a espuma que tenha ficado na
superfície, comprovar que todo este açúcar está dissolvido.
Adicionar os figos e programar o Menu Escalfar durante 6 minutos dependendo
se estiverem ou não maduros. Retirar os figos e reduzir o molho até que fique
aproximadamente 300 ml.
Retirar e adicionar juntamente com a menta e o licor, refrigerar durante algumas horas.
Servir acompanhado com requeijão.

DOCE DE PERA E ESPECIARIAS
4 Pessoas

20 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

4 peras de textura firme
400 g. açúcar
1 l. de vinho branco seco
Casca de 1 laranja
Casca de 1 limão
1/2 copo de água
1 baunilha aberta e retirado o caroço
4 rosmaninhos
4 grãos de pimenta
1 folha de louro
1 pitada de noz moscada ralada
4 sementes de cardamomo moídas (opcional)

Adicionar todos os ingredientes, exceto as peras, no recipiente e programar 40
minutos no Menu Escalfar. Durante os primeiros 5 minutos de confeção, mexer com
uma espátula de nylon.
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Passados 35 minutos adicionar as peras cortadas.
Finalizado o processo, comprovar o ponto de confeção das peras, se necessário
adicionar mais alguns minutos, podendo ser feito no mesmo menu.
Retirar e servir com gelado.
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BISCOITO ESPONJOSO
4 Pessoas

BISCOITO RÁPIDO

80 minutos

INGREDIENTES
6 ovos
125 ml. de azeite
500 g. de açúcar
1 colher de chá de sal
225 ml. de leite ou 2
iogurtes Gregos em vez
disso
500 g. de farinha
1 saqueta de fermento
75 ml. de anis
A casca de 1 limão

4 Pessoas

30 minutos

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

Ralar o limão e misturar com a farinha e o
fermento. Reservar.

4 ovos inteiros
120 g. de açúcar
120 g. de farinha
1 saqueta de fermento

Bater os ovos com o açúcar. Adicionar a
farinha, o fermento e amassar.

Untar com um pouco de óleo o interior do
recipiente.
Bater as gemas, deitar o óleo, o açúcar e
um pouco de sal, adicionar o leite, a farinha
reservada, o anis e a raspa de limão.

Colocar a massa no recipiente da Panela
Programável e programar o Menu
Sobremesa, 30 minutos.

Bater as claras e adicionar à massa pouco a
pouco.
Deitar a massa no recipiente e programar
Menu Sobremesa, 75 minutos.

TARTE DE MOUSSE DE FRAMBOESA
4 Pessoas

35 minutos

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

300 g. de framboesas

Separar as claras e as gemas, e bater com a batedeira separadamente. Incorporar às gemas
metade do açúcar, ao começar a bater. Por outro lado, bater as claras a ponto de neve e
reservar.

100 g. de açúcar
50 ml. de água
4 folhas de gelatina
1 pacote pequeno de natas para bater
PARA O BISCOITO:
1 iogurte de limão
120 ml. óleo
360 g. farinha
1 saqueta de fermento
4 ovos Raspa de limão

NEW MENUS

Quando as gemas de ovo estiverem batidas, adicionar a raspa de limão, o iogurte de limão, o
azeite e misturar tudo suavemente com a ajuda de uma batedora. Adicionar as claras batidas
e misturar suavemente para que nem as claras nem o batido de biscoito fiquem batidas. Filtrar
a farinha e misturar com o fermento em pó, e adicionar ao batido anterior em forma de chuva
para que baixe o mais possível. Introduzir a massa na Panela Programável e programar o Menu
Sobremesa, 30 minutos.
Mousse: Bater 50 ml. de água com o açúcar. Adicionar as framboesas descongeladas e
cozinhar com a calda de açúcar 2 minutos no Menu Guisar. Coar para eliminar as pepitas e
adicionar as folhas de gelatina hidratadas e escorridas, deixar arrefecer. Uma vez frio, adicionar
as natas semi batidas. Deitar sobre o biscoito num molde e refrigerar no frigorífico.
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