Entrada

PRATO PRINCIPAL

Sobremesa

Que o seu
menu do dia
surpreenda DO
início ao fim!

“PRATO DO DIA”, “SUGESTÃO DO CHEF”, “HOJE TEMOS…”, “O CHEF RECOMENDA”

Entrada

PRATO PRINCIPAL

Sobremesa

...são alguns dos títulos tão familiares para os clientes - sinónimos de almoço reconfortante,
que não demora muito a ser servido e que tem uma relação preço/qualidade equilibrada.

Mas do lado da cozinha, conhecemos bem os desafios que enfrenta diariamente para criar os seus
menus do dia, combinando o que de melhor existe na época do ano e na sua despensa. Recriar e
adaptar constantemente, garantindo a qualidade, rentabilidade e, ao mesmo tempo diferenciação,
é uma tarefa exigente.
Com o intuito de o ajudar a acrescentar originalidade, diferenciação e valor, ainda que mantendo
simplicidade na operação, a equipa de Chefs da Unilever Food Solutions desenvolveu um conjunto
de receitas para a parte mais flexível da sua carta, combinando os ingredientes tradicionais com
algumas ideias e propostas novas.
Contacte-nos, estamos ao seu dispor para testar consigo muitas outras opções!
A equipa de Chefs Unilever Food Solutions.
Veja todas as nossas propostas em www.ufs.com
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Entrada
CALDO VERDE

TEMPURA DE LEGUMES

CARACÓIS SALGADOS

As entradas têm um papel importante quando o cliente se
senta - a satisfação ao início da refeição é o ponto de partida.
SOPA SEMPRE.
Quantas vezes sente que perde tempo a descascar batatas
e que está a desperdiçar uma grande parte para o lixo? As
cascas representam cerca de 30% do peso inicial! Para não
falar do espaço e sujidade das zonas onde armazena a batata.
Utilizar Flocos de Batata Knorr para os seus cremes e
sopas é a solução perfeita para ter zero desperdício, poder
ter a base feita em minutos e sempre com a consistência
desejada.
UM SABOR OU UM CROCANTE ESPECIAL?
Tomate Desidratado Knorr permite-lhe preparar uns
pãezinhos especiais e os Flocos de Batata Knorr, em
vez do habitual pão ralado, são o truque para aquele
“estaladiço”!
Boas entradas!
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Caldo
Verde

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS

1 lt

Água

125 g

Couve galega cortada 		
em juliana (caldo verde)

100 g

Chouriço de carne

100 g

Cebola em pedaços

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

0,10€

25 ml Azeite extra-virgem
10 g Knorr Caldo Pasta Legumes 1 kg
40 g Knorr Flocos de Batata 4 kg

Ferver a couve e arrefecer em água fria. Reservar.
Retirar a pele do chouriço e colocá-la em metade do azeite em lume brando
(máximo 100º C cerca de 5 min).
Colocar ao lume a água, cebola, o chouriço, metade do azeite e Knorr Caldo
de Legumes, deixando ferver.
Retirar o chouriço e cortar em rodelas.
Adicionar Knorr Flocos de Batata, deixar ferver 5 min. e triturar.
Retificar a textura e o tempero.
Adicionar a couve, as rodelas de chouriço e o azeite de chouriço em redor.
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Tempura
de legumes
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS

300 g Mistura de legumes (cebola
roxa, pimentos, espargos verdes,
cenoura)
q.b. Sal
2 un Ovos

0,37€

100 g Farinha de trigo
1 lt Vaqueiro Frit Óleo Vegetal alto
rendimento fritura imersão bib 10 lt

125 g Knorr Flocos de Batata 4 kg

Ferver tiras de cenoura e os espargos verdes.
Cortar os pimentos e as cebolas em pedaços do tamanho desejado.
Passar os legumes por farinha, ovo batido e Knorr Flocos de Batata.
Fritar em Vaqueiro Frit.

Servir com Knorr Sweet Chili.

NOTA DO CHEF
Pode utilizar uma farinha sem glúten para poder considerar confeção sem glúten.
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Caracóis
Salgados
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS

250 g
15 g
150 g
15 g
40 ml
1g

0,39€

Farinha de trigo

50 g

Ovos

Fermento pó

5 ml

Azeite

Manteiga

200 g

Cebola

Maizena Amido de Milho 2,5 kg

100 g

Bacon

Água

100 g

Queijo flamengo ou mozzarella

25 g

Sal

Knorr Molho de Tomate
Desidratado 875 g

Numa frigideira, refogue a cebola em azeite.
À parte, misture a farinha, o fermento, a manteiga e Maizena Amido de Milho,
esfarelando a manteiga nas farinhas.
Junte o ovo, água e sal à mistura de farinhas e amasse.
Estique-a em forma de retângulo.
Polvilhar Knorr Molho de Tomate Desidratado, colocar a cebola refogada, o
bacon picado e o queijo.
Enrolar como uma torta. Levar ao frio para ficar firme.
Cortar em rodelas de 2 a 3 cm de espessura (cerca de 12 unidades) e colocar
num tabuleiro untado ou sobre papel vegetal.
Assar em forno pré aquecido a 200º C durante 10 min.
Pode regar com mistura de manteiga derretida, alho e orégãos depois de sair
do forno.
Pode servir com Hellmann´s maionese.

NOTA DO CHEF
Pode fazer com massa de Pizza comprada feita.
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Prato principal
CHILI DE LEGUMES

SALMÃO TERIYAKI

ALMÔNDEGAS DE PEIXE

FRICASSÉ DE FRANGO

LOMBO DE PORCO

A mise-en-place é muito importante na
preparação do seu menu. Parta de simples
produtos e dê mais vida ao seu menu com a
garantia de que estamos aqui a trabalhar para si.
Qualidade, modernidade e rentabilidade serão
sempre os nossos princípios.
Sempre ao seu lado!
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Chili de

Legumes
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

1,20€

30 g

Cebola picada
Alho picado

300 g

Pimento verde brunesa

300 g

Pimento vermelho brunesa

40 g

Malagueta verde em rodelas

40 g

Malagueta vermelha em rodelas

2 lt

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

CHILI

200 g

Refogar num tacho o alho e a cebola.
De seguida juntar as especiarias e os
legumes mexendo bem.
Deitar Knorr Caldo de Legumes e deixar
ferver e adicionar o feijão já cozido.

Knorr Caldo de Legumes

Deixar cozinhar em lume brando 30 min.
mexendo de vez em quando e até o
molho ficar espesso.

Coentros frescos

Finalizar com coentros picados.

q.b

Sal e pimenta

Servir com arroz branco.

5g

Pimenta Cayenne

2g

Canela em pó

7g

Cominhos em pó

10 g

600 g

Feijoca cozida
ARROZ

800 g

Arroz basmati

50 g

Cebola picada

Refogar o alho e a cebola em Vaqueiro
Profissional.

10 g

Alho picado

Juntar arroz branco e deixar fritar.

100 g
1,2 lt

Vaqueiro Profissional

Knorr Caldo de galinha preparado
		

Acrescentar Knorr Caldo de galinha
preparado a ferver.
Tapar e deixar cozinhar.

GUACAMOLE

400 g

Pera abacate

5g

Alho			

1g

Coentros

80 ml

Descascar a pera abacate e cortar em
cubos para dentro de um copo.
Juntar todos os restantes ingredientes
e triturar bem até obter um puré.

Sumo de lima
Sal e pimenta

NOTA DO CHEF
16

Servir o chili com um taco, arroz, guacamole e feijão verde cozido.
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Chili de

Legumes
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS

200 g
30 g

Alho picado
Pimento verde brunesa

300 g

Pimento vermelho brunesa

100 g

Vaqueiro Profissional

40 g

Malagueta verde em rodelas

40 g

Malagueta vermelha em rodelas

2 lt

Knorr Caldo de Legumes
Coentros frescos

q.b

Sal e pimenta

5g

Pimenta Cayenne

2g

Canela em pó

7g

Cominhos em pó

600 g

PREPARAÇÃO

Cebola picada

300 g

10 g

0,95€

Feijoca cozida

Refogar num tacho o alho e a cebola em Vaqueiro Profissional.
De seguida juntar as especiarias e os legumes mexendo bem.
Deitar Knorr Caldo de Legumes e deixar ferver e adicionar o feijão já cozido.
Deixar cozinhar em lume brando 30 min. mexendo de vez em quando e até o molho
ficar espesso.
Finalizar com coentros picados.

NOTA DO CHEF
18

Servir com arroz branco e com pedaços de tortilha partidos por cima.
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Salmão

TERIYAKI
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

2,35€

Lombo de Salmão

150 ml

Knorr Molho Teriyaki

50 g
50 ml
20 g

Mel
Azeite
Gengibre

3g

Sal

3g

Pimenta

1

Malagueta

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

SALMÃO

1,5 Kg

Limpar o salmão de espinhas e escamas
e marinar com Knorr Molho Teriyaki
durante 40 min.
Numa liquidificadora, triturar o gengibre
e a malagueta.
Envolver no mel e Knorr Molho Teriyaki
e retificar com sal e pimenta a gosto.
Dispôr o salmão num tabuleiro e regar
com o molho anterior.
Levar ao forno a 150º C 15 min.
Servir com legumes assados no forno.

LEGUMES COZIDOS

1 lt
1,2 Kg

Knorr Caldo de legumes
Batata nova

500 g

Fejão verde à inglesa

200 g

Cebola roxa em juliana

Cozer as batatas e o feijão verde em
Knorr Caldo de legumes.
Saltear a cebola em azeite, juntar a
batata e o feijão verde e verter um
pouco de molho do peixe.

ESPUMA DE LEITE

250 ml

20

Leite

Ferver o leite e com a ajuda de uma
varinha, fazer movimentos de cima para
baixo até obter a espuma.
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Salmão

TERIYAKI
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

1,98€

Postas de Salmão

150 ml

Knorr Molho Teriyaki

50 g
50 ml
20 g

Mel
Azeite
Gengibre

3g

Sal

3g

Pimenta

1

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

SALMÃO

1,5 Kg

Marinar as postas de salmão.
Numa liquidificadora, triturar o gengibre
e a malagueta.
Envolver no mel e Knorr Molho Teriyaki
e retificar com sal e pimenta a gosto.
Dispor o salmão num tabuleiro e regar
com o molho anterior. Levar ao forno a
150º C 15 min.

Malagueta

ARROZ

50 g

Cebola picada

Refogar o alho e a cebola em Vaqueiro
Profissional.

10 g

Alho picado

Juntar arroz branco e deixar fritar.

800 g

100 g
50 g

Arroz agulha

Vaqueiro Profissional

Knorr Caldo de galinha

Acrescentar Knorr Caldo de galinha
a ferver.
Tapar e deixar cozinhar.

LEGUMES SALTEADOS

600 g

Couve lombarda cozida em juliana

200 g

Cenoura cozida em meias luas

5g
50 g

22

Saltear os legumes em Vaqueiro
Profissional e o alho.

Alho picado
Vaqueiro Profissional		

23

Almôndegas
DE

PEIXE

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

2,20€

2

Peixe cozido em lascas
Gemas de ovo

300 g

Pão branco

200 g

Farinha

5g

Salsa picada

1 lt

Knorr Caldo de peixe

30 g

Gengibre em rodelas

5g

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

ALMÔNDEGAS

1,5 Kg

Demolhar o pão com um pouco de
leite.
Esfarelar e escorrer o excesso de leite
e colocar numa tigela.
Adicionar o peixe, as gemas e a farinha
aos poucos obtendo uma massa
homogénea.
Faça as almôndegas e passe na farinha
levando ao frio de seguida 1h.

Coentros

Coloque a ferver Knorr Caldo de
peixe juntamente com o gengibre e os
coentros.
Cozer as almôndegas a vapor durante
7 min.		

PURÉ DE BATATA

280 g

Knorr Puré Batata 4 Kg

Fazer Knorr Puré Batata 4 Kg em água
quente.

1,5 lt

Água

300 g

Cenoura cozida em puré		

Juntar o puré de cenoura e retificar
temperos.

MOLHO DE TOMATE

100 g

Cebola roxa picada.

200 g

Knorr tomate em cubos sem
grainhas.

200 ml

Azeite
Sal e pimenta

Misturar todos os ingredientes
e temperar.
Servir as almôndegas numa espetada
com o molho de tomate por cima,
juntamente com o puré de cenoura e
legumes cozidos.

NOTA DO CHEF
É um bom prato para aproveitamento de peixe.
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Almôndegas
DE

PEIXE

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

1,75€

2

Peixe cozido em lascas
Gemas de ovo

300 g

Pão branco

200 g

Farinha

5g

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

ALMÔNDEGAS

1,5 Kg

Salsa picada		

Demolhar o pão com um pouco de
leite.
Esfarelar e escorrer o excesso de leite
e colocar numa tigela.
Adicionar o peixe, as gemas e a farinha
aos poucos obtendo uma massa
homogénea.
Faça as almôndegas e passe na farinha
levando ao frio de seguida 1h.		
		

PURÉ DE BATATA

280 g
1,5 lt

Knorr Puré Batata 4 Kg

Fazer Knorr Puré Batata 4 Kg em água
quente.

Água			

MOLHO DE TOMATE

150 g

Vaqueiro Profissional

200 g

Cebola picada

Num sauté, corar as almôndegas em
Vaqueiro Profissional e retirar.

Alho picado

De seguida refogar o alho e a cebola.

Vinho branco

Refrescar com vinho branco e juntar
Knorr Molho tomate.

40 g
100 ml
1 lt

Knorr Molho tomate preparado

Voltar a colocar as almôdegas e deixar
cozinhar.
Servir com salsa picada por cima.
Acompanhar com o puré de batata.

NOTA DO CHEF
É um bom prato para aproveitamento de peixe.
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FRICASSÉ
de

Frango

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

1,36€

Supremo de frango

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

SUPREMO

1,8 kg

Sal e pimenta
		
MOLHO

300 g

Cebola picada
Alho picado

1 lt

150 g
100 ml
1 lt

Num Sauté corar os supremos de
ambos os lados temperados com sal
e pimenta.
Levar ao forno 12 min. a 180º C.
Refogar o alho e a cebola em Vaqueiro
Profissional.

Knorr Caldo de galinha

Refrescar com vinho branco e deixar
reduzir.

Vinho branco

Juntar Knorr Caldo de galinha e deixar
ferver 10 min.

Vaqueiro Profissional

Vaqueiro Creme&Creme 1L
Salsa picada

Quando acabar o tempo deixar arrefecer
e deitar tudo numa liquidificadora.

8

Gemas de ovo

Triturar bem e voltar a colocar ao lume.

100 ml

Sumo de limão

Numa tigela misturar as gemas, o
sumo de limão, a salsa e Vaqueiro
Creme&Creme 1L.

20 g

Temperar este preparado com algum
molho do frango e depois verter tudo
para o tacho até obter um molho cremoso
e espesso.
Voltar a colocar na liquidificadora e triturar
juntamente com salsa até obter um molho
esverdeado.
Servir o supremo laminado e com o molho
no prato.

NOTA DO CHEF
Servir com uma taça de arroz cozido à parte.

28

Não volte a colocar ao lume o frango depois de deitar o preparado do molho pois este vai talhar.
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FRICASSÉ
de

Frango

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

1,36€

300 g
1
1 lt

150 g
100 ml

Frango do campo em pedaços
Cebola picada
Alho picado
Knorr Caldo de Galinha
Vaqueiro Profissional
Vinho branco

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

FRANGO

2 kg

Num tacho, refogar o alho e a cebola
em Vaqueiro Profissional.
De seguida, juntar o frango e deixar
corar.
Refrescar com vinho branco e adicionar
Knorr Caldo de Galinha.
Tapar e deixar cozinhar lentamente.

		

Retificar temperos.		
			

MOLHO

1 lt
20 g

Vaqueiro Creme & Creme 1L
Salsa picada

8

Gemas de ovo

100 ml

Sumo de limão

Numa tigela misturar as gemas, o sumo
de limão, a salsa e Vaqueiro Creme &
Creme 1L.
Temperar este preparado com algum
molho do frango e depois verter tudo
para o tacho até obter um molho
cremoso e espesso.
Finalizar com salsa picada.

NOTA DO CHEF
30

Não volte a colocar ao lume o frango depois de deitar o preparado
do molho pois este vai talhar.
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DE

Lombo

PORCO
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

2,60€

300 g
3g

Lombo de porco

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

LOMBO DE PORCO

2 kg

Bacon fatiado
Tomilho

10 g

Alho esmagado

50 g

Vaqueiro Profissional

Limpar o lombo de peles e gorduras em
excesso.
Corar de ambos os lados em azeite
quente com alho esmagado e tomilho.
Reservar.
Quando frio, envolver com o bacon e
levar ao forno a 170º C cerca de 30 min.

NO FORNO

1 kg

Castanhas peladas congeladas

350 g

Cogumelos paris em metades

200 g

Tomate cereja

50 ml

Azeite		
PURÉ DE CENOURA

500 g

Knorr Puré de batata 4kg
preparado

200 g

Cenoura cozida e triturada

50 g

Colocar todos os ingredientes num
tabuleiro.
Regar com o azeite e temperar com sal,
pimenta e folhas de tomilho.
Levar ao forno ao mesmo tempo que a
carne.
Misture a cenoura cozida ao knorr Puré
de batata 4kg preparado.
Retificar temperos com sal e pimenta.

Vaqueiro Profissional
PURÉ DE MAÇÃ

1,2 kg

Maçã reineta

100 g

Açúcar			

3 und

Pau de canela

250 ml

Vinho do Porto

200 ml

Água

Descascar e cortar a maçã em gomos.
Colocar num tacho com o açúcar, pau de
canela e o vinho do Porto.
Deixar cozinhar e depois reduzir a puré.
					
		

MOLHO

300 ml

Knorr Molho Teriyaki

Colocar Knorr Molho Teriyaki num sauté
e juntar os sucos do assado.
Deixar reduzir e glacear o lombo de
porco no molho.
Fatiar e servir.

NOTA DO CHEF
Servir o lombo de porco com os legumes assados e o puré de maçã.

32

33

DE

Lombo

PORCO
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PARA10 PESSOAS

2,15€

300 g
3g

Lombo de porco
Bacon fatiado
Tomilho

10 g

Alho esmagado

50 g

Vaqueiro Profissional		

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

LOMBO DE PORCO

2 kg

Limpar o lombo de peles e gorduras em
excesso.
Corar de ambos os lados em azeite
quente com alho esmagado e tomilho.
Reservar.
Quando frio, envolver com o bacon e
levar ao forno a 170º C cerca de 30 min.

NO FORNO

350 g

Cogumelos paris em metades

200 g

Tomate cereja

50 ml

Azeite		

Colocar todos os ingredientes num
tabuleiro.
Regar com o azeite e temperar com sal,
pimenta e folhas de tomilho.
Levar ao forno ao mesmo tempo que a
carne.

PURÉ DE CENOURA

500 g

Knorr Puré de batata 4kg
preparado

200 g

Cenoura cozida e triturada

50 g

Misture a cenoura cozida ao Knorr Puré
de batata 4kg preparado.
Retificar temperos com sal e pimenta.

Vaqueiro Profissional
MOLHO

300 ml

Knorr Molho Teriyaki

Colocar Knorr Molho Teriyaki num sauté
e juntar os sucos do assado.
Deixar reduzir e glacear o lombo de
porco no molho.
Fatiar e servir.

NOTA DO CHEF
Servir o lombo de porco com os legumes assados e o puré de cenoura.
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Sobremesa
PANNA COTTA DE COCO

PROFITEROLES
CREPE DE CHOCOLATE
ARROZ DOCE DE COCO

PASTÉIS DE NATA

Para que o momento final da refeição seja
perfeito no seu menu, trazemos propostas
simples e rápidas, para que surpreenda os seus
clientes. Alguma vez pensou em dar um toque
asiático ao seu arroz doce? Quem resiste a um
bom pastel de nata com café? Em minutos pode
servir uns crepes recheados de chocolate e
avelã. Que o seu menu do dia surpreenda do
início ao fim!

36

37

Panna Cotta
DE

COCO

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS

130 g
500 ml
500 ml

PREPARAÇÃO

0,68€

PANNA COTTA
Carte D’Dor Preparado de Panna Cotta
Knorr Leite de Coco Preparado
Vaqueiro Creme&Creme 1L
TOPPING

100 ml
30 g

38

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

Carte D’Or Topping Chocolate
Coco Ralado

PANNA COTTA
Ferver Knorr Leite de Coco preparado.
Dissolver o preparado e juntar Vaqueiro Creme&Creme 1L.
Dispor em moldes individuais retangulares de silicone.
Levar ao frio a solidificar.
TOPPING
Colocar a Panna Cotta e riscar com Carte D’Or Topping Chocolate.
Polvilhar com o coco ralado.
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PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS

40

500 g

Carte D’Or Profiteroles

250 g

Açúcar

qb

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

0,45€

Açúcar em pó

Levar o açúcar a ponto caramelo.
Fazer uma primeira base de profiteroles no prato e deitar caramelo por cima.
Voltar a repetir a ação até obter uma pirâmide de profiteroles colocados com
o caramelo.
Servir com açúcar em pó polvilhado por cima.
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de

Crepe

Chocolate
CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS

10 uni
100 ml
100 g
50 g

0,70€

Carte D’Or Crepe Recheado Chocolate
e Avelãs
Carte D’Or Topping Chocolate
Frutos vermelhos
Raspas de chocolate

Levar os crepes ao forno sem descongelar a 180º C 5 min.
Servir com Topping Chocolate Carte D’Or, frutos vermelhos e raspas			
de chocolate.

NOTA DO CHEF
Os crepes podem ser feitos no micro-ondas.
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Empratamento para 2 pessoas.

43

Arroz Doce
de COCO

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS

44

2 lt

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

0,54€

Knorr Leite de Coco preparado

500 g

Arroz carolino

900 g

Açúcar amarelo

100 g

Lima

Cozer o arroz em água, casca de lima e pitada de sal grosso até este estar aberto.
Adicionar Knorr Leite de Coco e deixar cozer até à textura desejada.
Juntar o açúcar, deixar levantar fervura, mexer e desligar.
Servir com raspas de lima e canela em pó por cima.
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Pastéis
de

Nata

PREPARAÇÃO

INGREDIENTES

PARA10 PESSOAS
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10 uni

CUSTO INDICATIVO
POR PESSOA

0,23€

Carte D´Or Pastéis de Nata

Pré aquecer o forno a 220º C.
Colocar os pastéis de nata diretamente no forno durante 20 a 25 min.
Polvilhar com canela a gosto.
Servir com café.
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