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Este projeto é o resultado de um ano de trabalho dos alunos 
da turma do 11º H da Escola Secundária da Maia na disciplina 
de Espanhol. 

Neste livrinho, estão receitas provadas e aprovadas vindas da 
comunidade escolar – alunos, professores e funcionários.

Vários voluntários experimentaram as receitas. Todos sobrevive-
ram. Não houve dores de barriga, apenas nalguns casos, alguns 
quilitos a mais. 

Esperemos que aproveitem estas receitas recolhidas com tanto 
carinho e que possam lembrar-se com saudade da nossa querida 
Escola, lugar de troca de experiências tão variadas como esta. 

Obrigada a todos pela vossa colaboração. 

Os alunos e a professora de Espanhol do 11ºH

Maia, 18 de abril de 2012
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ALHEIRA COM GRELOS 
DO “BERNARDO”

Ingredientes: 

1 molho de grelos 

sal

1,5 dl azeite

4 ovos

4 alheiras

2 dentes de alho

800 gr de batatinhas cozidas com pele

pimenta

Separe os grelos aos ramos pequenos e leve ao lume em água 
fervente temperada com sal durante cerca de 5 minutos. Estrele 
os ovos no azeite, retire e reserve. Junte na mesma gordura as 
alheiras picadas com um palito e cozinhe-as em lume brando, 
virando regularmente até a pele ficar estaladiça. Retire-as, reserve 
e junte na gordura anterior os alhos picados. Deixe alourar e 
envolva os grelos e as batatas peladas. Tempere com sal e pimenta 
e disponha nos pratos de servir. Por cima coloque as alheiras e 
os ovos estrelados e sirva.

SALGADOS
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ALMÔNDEGAS DE BACALHAU 
FRESCO DO “FRANCISCO M.”

Ingredientes: 

500g de bacalhau fresco limpo 

1 fatia de pão de forma molhado em leite

½ dente de alho pequeno

4 colheres de sopa de salsa picada

2 ovos

Farinha q.b. para envolver

Óleo para fritar

Desfazer o peixe. Desfazer a faria de pão sobre o bacalhau. Picar o 
dente de alho. Bater os ovos. Misturar tudo com a salsa. Formar 
umas bolas, enfarinhá-las e fritá-las. Para o molho, fritar a fatia 
de pão e o alho inteiro. Num almofariz, moer as flores de açafrão 
com o dente de alho e o pão frito. Temperar com sal. Deitar numa 
caçarola com 2 copos de água. Juntar as almôndegas e deixá-las 
ferver durante 5 minutos.

ALMOFADINHAS DE LEGUMES 
GRATINADAS DA “CATARINA M”

Ingredientes:

1l de caldo de legumes 

sal 

pimenta moída 

1 Pitada de noz-moscada

1 Pitada de pimenta

1 Pitada de açúcar

½ molho salsa
 

Primeiro, leve ao lume o caldo de legumes. Tempere com sal, 
pimenta, noz-moscada e açúcar. Depois escalde as almofadinhas 
de legumes no caldo, retire-as, escorra-as bem e reserve. Arranje 
e lave a salsa, escorra-a e pique-a finamente. De seguida, aqueça 
a margarina vegetal num prato de forno e salteie os dentes de 
alho descascados e picados. Lave os tomates, retire-lhes o pé 
e corte-os em rodelas. Adicione as almofadinhas de legumes e 
rodelas de tomates em camadas ao refogado e polvilhe com a 
salsa. Em continuação, regue com o caldo de legumes, polvilhe 
com o queijo ralado e leve tudo a gratinar em forno aquecido 
220º C durante 10 minutos. Por fim, disponha decorativamente 
as almofadinhas de legumes, junte as cebolas fritas em rodelas, 
guarneça com as folhas de manjericão e sirva.

2 colheres de sopa de margarina 

2 dentes de alho 

5 tomates 

200g de queijo ralado para gratinar

100g de cebolas fritas em rodelas

folhas de manjericão
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ARROZ COM ATUM E 
MAYONNAISE DA “MARIA”

Ingredientes: 

350 gr arroz

1 lata de atum

1 frasco de mayonnaise

1 alface

4 tomates pequenos

salsa

sal

Põe-se a ferver o arroz branco em água e sal. Entretanto abre-se 
a lata de atum e deita-se numa tigela. Junta-se a mayonnaise e 
a salsa picada muito fina. Mexe-se tudo muito bem e reserva-
-se. Quando o arroz estiver cozido mas ainda firme, põe-se a 
escorrer num passador, dando tempo suficiente a que escorra 
toda a água. Unta-se então uma forma redonda com um pouco 
de azeite e deita-se nela metade do arroz. Acama-se bem com a 
escumadeira e estende-se a cobrir a superfície a mistura de atum 
com mayonnaise. Alisa-se tudo outra vez muito bem e junta-se o 
resto do arroz até encher a forma. Deixa-se arrefecer. Entretanto 
limpa-se e esfarripa-se a alface e lavam-se os tomates ao meio e 
reservam-se. Desenforma-se o arroz sobre a travessa de servir 
e colocam-se em volta a alface e os tomates, enfeita-se com um 
raminho de salsa e serve-se à temperatura ambiente.

APROVEITAMENTO DE FRANGO OU 
DE BACALHAU DA “CONSTANÇA”

Ingredientes:

Restos de frango ou de bacalhau

azeite

cebola

batatas fritas palha

2 ou 3 ovos

1 pacote de natas

mistura de queijo ralado para pizza

Tiram-se as peles do frango ou do bacalhau e cortam-se aos 
bocadinhos. Num tacho com um pouco de azeite coloca-se cebola 
às rodelas e frita-se. Quando a cebola estiver um pouquinho 
mais que translúcida, juntam-se os bocadinhos de frango ou 
de bacalhau. Põe-se a mistura num pyrex, colocam-se por cima 
as batatas fritas. Batem-se os ovos, acrescentam-se as natas e 
cobre-se o preparado de frango ou bacalhau. Polvilha-se com 
queijo ralado e vai ao forno a gratinar.
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ARROZ DE PATO COM 
LOMBARDA DO “PAULO”

Ingredientes: 

1 pato

1 chouriço de carne

1 cebola

2 cravinhos

Coza o pato juntamente com o chouriço e a cebola espetada com 
os  cravinhos, durante 20 minutos na panela de pressão, em água 
temperada com sal e piripiri.Deixe escapar a pressão da panela, 
escorra o pato, tire-lhe a pele e os ossos, retire o chouriço e corte 
em fatias. Finalmente coe o caldo e reserve. Separe as folhas da 
couve lombarda, lave muito bem e deixe escorrer. Lave o arroz, 
escorra-o e espalhe metade num tabuleiro grande, previamente 
untado com margarina. Por cima disponha o pato desossado e 
as folhas de couve. Cubra com o resto de arroz e regue com 1 l 
de caldo da cozedura do pato, bem quente. Enterre, ligeiramente 
enviesadas, as rodelas de chouriço. Por cima, distribua a marga-
rina em bocadinhos. Leve a cozer em forno quente previamente 
aquecido durante cerca de 20 minutos.

ARROZ DE CARNE 
DA “CONSTANÇA”

Ingredientes: 

350 gr de arroz

200 gr de peito de frango

2 fígados de frango

2 moelas de frango

100 gr de presunto

1 chouriço pequeno

50 gr ervilhas

Cozem-se os ovos durante 15 minutos, retiram-se da água e 
reservam-se. Corta-se o frango em pedaços pequenos, limpam-
-se os fígados e as moelas e cortam-se também em pedacinhos. 
Corta-se o presunto em cubinhos e o chouriço em rodelas finas. 
Pelam-se os dentes de alho, picam-se e fritam-se numa caçarola 
com azeite. Antes que fiquem dourados, juntam-se todos os 
ingredientes preparados e deixam-se fritar mexendo sempre até 
que ganhem cor. Juntam-se as ervilhas e dá-se mais umas voltas. 
Junta-se o arroz e mexe-se bem; depois o caldo dissolvido em 
¾ litro de água quente e o açafrão. Acrescenta-se sal a gosto e 
deixa-se cozinhar até que o arroz esteja feito e solto. Enfeita-se 
com os ovos cozidos cortados ao meio e os pimentos cortados em 
tiras. Deixa-se repousar o arroz uns 5 minutos antes de servir.

2 pimentos morrones

2 ovos

2 dentes de alho

1 cubo de caldo de carne

azeite

sal e pimenta

açafrão

sal, piripiri

1 couve lombarda pequena 

400 gr de arroz agulha

50 gr de margarina
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ARROZ DE RESTOS 
DA “ISABEL”

Ingredientes: 

300 gr de arroz

2 c sopa de azeite

3 ovos batidos

300 gr de restos de carne cozinhada

2 folhas de alface em tiras

4 cebolas picadas

60 gr de cogumelos em fatias

1 c sopa de molho de soja

Coza o arroz num tacho tapado durante cerca de 15 minutos, em 
água a ferver temperada com sal. Passe o arroz por água fria e 
escorra. Numa sertã grande, com o fundo espesso, aqueça o azeite 
em lume médio. Deite os ovos e mexa com o garfo até cozerem. 
Misture o arroz, a carne cortada em tiras finas, os vegetais e o 
molho de soja. Mexa de vez em quando até aquecer bem.

ARROZ DE POLVO À MODA 
DO MINHO DO “IVO”

Ingredientes: 

1 polvo com cerca de 2,5 kg

1 dl azeite 

1 chouriço de carne

2 cebolas

3 dentes de alho picados

1 ramo de salsa

1 folha de louro

sal e pimenta

0,5 kg arroz

Arranje e lave o polvo e corte-lhe o saco e as pontas das pernas 
em pedacinhos. Pique o chouriço. Num tacho, leve-o ao lume 
com o azeite e as cebolas e os alhos, previamente picados e vá 
mexendo. Quando começarem a alourar, junte o polvo, o ramo de 
salsa e a folha de louro e mexa. Tape o tacho e deixe cozer cerca 
de 50 minutos para ficar bem tenro. Vá acrescentando água aos 
poucos, pois o polvo deve cozer com o mínimo de água possível. 
Quando estiver tenro, retire as pernas do polvo e reserve-as. No 
tacho, deite então 1,5 l de água, temperando-a com sal e pimenta 
e leve de novo ao lume até começar a ferver. Junte o arroz, mexa, 
tape e deixe ferver. Adicione as pernas do polvo, tape e deixe 
cozer em lume moderado. Sirva quente.



“Neste livrinho, estão receitas provadas 
e aprovadas vindas da comunidade 

escolar – alunos, professores e funcionários.

Vários voluntários experimentaram as 
receitas. Todos sobreviveram. Não houve 
dores de barriga, apenas nalguns casos, 

alguns quilitos a mais. 

Esperemos que aproveitem estas receitas 
recolhidas com tanto carinho e que possam 
lembrar-se com saudade da nossa querida 
Escola, lugar de troca de experiências tão 

variadas como esta.” 

do Prefácio pelos alunos e a professora de Espanhol do 11ºH

da Escola Secundária da Maia


