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Tempo médio de cozimentos
Os tempos a seguir se re�erem ao total de tempo necessário para o cozimento do 
alimento em questão, sendo já considerado o tempo médio de aquecimento 
da panela adicionado do tempo de pressão. Caso a sua panela já esteja 
aquecida ou �oi utilizada em algum preparo anterior, �avor considerar apenas o 
tempo de pressão.

Obs.: Os tempos a seguir se baseiam na média capacidade da panela.

Alimento

Tempo total de 
cozimento na 

capacidade média 
(minutos)

Tempo total de 
cozimento na 

capacidade máxima 
(minutos)

Tempo de pressão 
(minutos)

Peixes 10 15 5

Legumes 15 20 5

Arroz 17 23 6

Batata, mandioca 20 25 6

Aves 20 25 15

Sopa 20 25 8

Carne Bovina 40 45 30

Milho 45 50 30

Feijão 45 55 35

Músculo 60 65 50

Costela 65 70 50

Dicas e sugestões

• Várias receitas podem ser adaptadas para a preparação na sua panela 
elétrica de pressão, como: sopas, acompanhamentos e assados.

• A quantidade de água é sempre bem menor que no método tradicional de 
cozimento.

• Certi�que-se de que a panela esteja bem �echada para que ganhe pressão 
rapidamente.
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• Comidas ou líquidos quentes ganharão pressão mais �acilmente do que se 
estiverem �rios.

• Quando o cozimento acabar, siga seu livro de receitas para a liberação de 
pressão, quanto mais devagar ocorrer a liberação de pressão, mais seu 
alimento vai cozinhar, cuidado para não perder o ponto.

• Não guarde sua panela elétrica de pressão com a tampa travada, isso evita 
o desgaste desnecessário de sua borracha seladora.

• Mais nutrientes e vitaminas são preservados quando se cozinha sob pressão, 
como se usa menos água, menos nutrientes perdem-se na evaporação.

• Para adaptar suas próprias receitas, siga o seu livro de receitas e use-o 
como guia. Normalmente o tempo de cozimento cai pela metade ou um 
terço. Reduza a quantidade de líquido por pelo menos metade. Pode ser que 
você tenha que tentar algumas vezes até sair no ponto desejado.

Carnes

Use no mínimo 1 copo de líquido para cozimentos que durem até 45 minutos, e 
ao menos 1 ½ copo se �or cozinhar por mais tempo. Adicione vegetais cortados 
para ganhar sabor, tais como: cebola, cenoura e salsão. Recomendamos também 
a adição de ervas aromáticas como: salsinha, tomilho, alho e outros.

Verduras e legumes

Vegetais devem ser lavados e descascados, se necessário, antes. Vegetais 
cozinham muito rapidamente, certi�que-se de liberar a pressão rapidamente 
após ouvir o �m do tempo de cozimento. Se �or necessário cozinhá-los mais, 
desligue a panela e ponha a tampa de volta até atingir a textura desejada. 
Adicione ½ copo de água ou de caldo para cozinhar.

Se estiver cozinhando vegetais congelados, 1 ou 2 minutos adicionais serão 
necessários. Quando estiver cozinhando vegetais, é melhor que eles �quem 
antes do ponto do que passados, pois depois basta aba�á-los para chegar no 
ponto ideal.
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Arroz e grãos

Arroz e grãos são melhor cozidos em grandes quantidades de água, drenando o 
excesso de água quando a pressão �or liberada.

Adicione 2 copos dosadores de água para cada copo de arroz. No caso dos grãos, 
a melhor �orma de cocção, exceto se a receita indicar o contrário, é adicionar 6 ½ 
copos de líquido e uma ou duas colheres de óleo para 2 copos de grão.

Feijão

Antes de cozinhar �eijão, selecione-o e descarte os quebrados ou enrugados. 
Lave-os em um recipiente e escorra a água suja. Feijões podem ser deixados 
de molho na noite anterior, mas com o cozimento sobre pressão isso não é 
obrigatório.

Adicione 2 ½ copos dosadores de água para cada copo de �eijão. Recomenda-se 
adicionar cebola, alho, louro e ervas aromáticas para dar mais sabor.

Não ponha sal antes do cozimento por pressão, isso �az com que o 
cozimento demore mais.

Não encha a panela mais que 1 terço da sua capacidade total quando 
cozinhar �eijão. Adicione uma colher de óleo por copo de �eijão para 
evitar a �ormação de espuma.


