
Receitas do Clube

SALADA DO 
JARDIM 
COM CHIPS 
DE BANANA 
VERDE

Um banquete de verdade começa com uma deliciosa salada de 
folhas verdes. Mas não uma salada qualquer, esta é  
incrementada com abacate e chips de banana verde, para ficar 
ainda mais saborosa e nutritiva. Regue com o molho agridoce 
para dar um toque ainda mais especial. Quem falou que salada 
de folhas tem de ser sem graça? 

INGREDIENTES para a salada

PREPARO

3 pés de alface variadas
1 maço de rúcula
250g de tomate-perinha
1 abacate bem maduro
2 bananas verdes

Higienize apropriadamente as alfaces e a rúcula. Corte os tomates ao meio e o abacate 
em cubos.

Lave bem as bananas, com a casca, e corte-as em rodelas finas. Em uma frigideira rasa 
com cerca de 2cm de óleo, frite as rodelas em pequenas levas e escorra em papel-toalha. 
Reserve.
Prepare o molho misturando todos os ingredientes num pote de vidro com tampa, ou, se 
preferir, use o mixer ou o processador.

Misture as folhas com o tomate, o abacate e o molho. Espalhe as bananas fritas por 
cima.

por Bruno Fiuza

Dificuldade Preparo Cozimento Rendimento

Fácil 20 min - 4 porções

INGREDIENTES para o molho
6 colheres de sopa de azeite
3 colheres de sopa de vinagre de vinho 
branco
1 colher de sopa de mel
2 colheres de sopa de manjericão picado
¼ de colher de chá de sal
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”PALMITO-
ADA” DE 
PÁSCOA

A Páscoa é aquela data especial que pede um bom prato para 
reunir a família e amigos à volta da mesa. Por isso, 
transformamos a famosa bacalhoada numa receita vegetariana 
deliciosa para deixar todo o mundo “chorando por mais”. O 
bacalhau vai dar lugar ao palmito, tem coisa mais exótica? 

INGREDIENTES

PREPARO

500g de batatas
500g de palmito (fresco ou em conserva –
peso escorrido)
250g de tomate-perinha
300g de vagem-francesa
1 maço de couve
2 cebolas grandes
2 dentes de alho
100g de azeitonas pretas
4 ovos cozidos
1 ramo de alecrim
azeite para regar
sal e pimenta-do-reino a gosto

Pré-aqueça o forno a 180°C. Corte as batatas em rodelas grossas, coloque em uma 
panela com água até cobrir e cozinhe até ficarem macias, mas sem desmanchar, por 
cerca de 10-15 minutos. Escorra e reserve.

Enquanto as batatas cozinham, corte o palmito em rodelas grossas; os tomates, ao meio; 
as vagens, em pedaços de 3cm; a couve, em tirinhas; as cebolas, em rodelas; o alho, em 
lâminas finas; e o ovo, em rodelas.
Em uma travessa refratária retangular untada com azeite, faça camadas, começando 
com a cebola, depois as batatas, o palmito, os tomates, a vagem, a couve, o alho e as 
azeitonas. Repita o processo e finalize com os ingredientes que restarem. Distribua as 
rodelas de ovo cozido por cima. Regue com mais azeite, espalhe as folhas de alecrim e 
tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno até que todos os ingredientes 
estejam al dente. Se houver muito líquido, retire o papel alumínio, aumente a 
temperatura para 220°C e asse por mais 15 minutos. Sirva imediatamente.

por Bruno Fiuza

Dificuldade Preparo Cozimento Rendimento

Fácil 30 min 45 min 4 porções
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DOCE DE 
CENOURA

Adoramos reinventar os alimentos, mudando o lugar que 
normalmente ocupam à mesa. Por que cozinhá-los sempre da 
mesma forma se quando arriscamos novas receitas temos 
surpresas tão saborosas? É o caso deste doce de cenoura,  que 
deixou toda a equipe do Clube ”babando”. Não deixe de fazer, 
super combina com o feriado festivo. 

INGREDIENTES

PREPARO

500g de cenoura
400g de açúcar
suco de 2 limões
opcional:
1 colher de sopa de nibs de cacau
2 colheres de sopa de vinho do Porto 
branco

Lave bem as cenouras e raspe as cascas. Corte-as em rodelas, coloque em uma panela 
com água suficiente para cobrir, e cozinhe em fogo baixo até ficarem bem macias. 
Escorra e bata no processador (ou passe por um espremedor de batatas ou, na ausência 
dos dois, amasse sobre uma peneira).

Em uma panela, misture a polpa de cenoura com o açúcar em fogo baixo. Espere ferver 
e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo o tempo todo. Retire do fogo e deixe esfriar.
Quando estiver frio, acrescente o suco de limão, os nibs de cacau e Porto (se estiver 
usando). Misture bem. Dura por até duas semanas na geladeira.

por Bruno Fiuza

Dificuldade Preparo Cozimento Rendimento

Fácil 20 min 30 min 1 kg

Sirva com o queijo branco 
da sua preferência. 

DICA


