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RECEITAS

Salgados

AMENDOIM SALGADO

Ingredientes:
500 g de amendoim
1 colher (sopa) de margarina
Sal a gosto

Modo de preparo:
1. Coloque o amendoim em 

um refratário e leve ao forno 
micro-ondas na Potência P10 
por 8 minutos. Na metade do 
tempo acrescente a margarina 
e o sal mexendo bem. Volte 
ao forno micro-ondas e deixe 
acabar de torrar.

2. Espere esfriar para servir.

MOQUECA

Ingredientes:
500 g de cação em posta
1 cebola em rodelas
2 tomates em rodelas
½ lata de molho de tomate
1 pimentão em rodelas
Sal a gosto
Suco de limão a gosto

Modo de preparo:
1. Tempere o peixe com sal e 

limão e deixe pegar gosto.
2. Coloque no refratário o 

peixe, a cebola, os tomates, 
o molho de tomate e o 
pimentão. Tampe o refratário 
e leve ao forno micro-ondas 
selecionando a Potência 
P10 por 4 minutos. Retire o 
alimento, mexa e volte ao 
forno na Potência P10 por 
6 minutos para terminar o 
cozimento.

3. Depois de pronto, deixe 
tampado em tempo de espera 
por 5 minutos.

ANTEPASTO DE BERINJELA

Ingredientes:
500 g de berinjela picada
50 g de pimentão vermelho 
picado
50 g de cebola picada
50 g de azeitona verde picada
30 ml de azeite
5 g de sal
2 dentes de alho picados

Modo de Preparo:
1. Misture todos os ingredientes 

em um refratário médio com 
tampa.

2. Leve ao forno micro-ondas na 
Potência P10 por 3 minutos. 
Retire o alimento do forno e 
misture bem. Volte ao forno na 
Potência P10 por 7 minutos 
para fi nalizar o cozimento.

3. Após o cozimento deixe em 
tempo de espera por 
3 minutos.

ROCAMBOLE DE CARNE

Ingredientes:
500 g de carne moída
½ colher de sal
1 ovo
100 g de presunto
100 g de queijo mussarela
1 cebola em rodelas

Modo de preparo:
1. Misture a carne, o ovo e o sal.
2. Sobre um plástico, espalhe a 

carne deixando-a com uma 
espessura fi na (25 x 20 cm).

3. Recheie iniciando por uma 
borda até o centro. Enrole a 
partir desta borda dando a 
forma de um rocambole.

4. Forre a forma com as cebolas. 
Coloque o rocambole sobre 
as cebolas.

5. Leve ao forno micro-ondas 
sobre a grelha suporte na 
Potência 7 por 12 minutos e 
Grill 1 por 5 minutos.

BOLO SALGADO DE 
PALMITO

Ingredientes:
1 vidro de palmito (300g)
12 azeitonas picadas
1 cebola picada
Salsa desidratada a gosto
Sal a gosto
Pimenta a gosto
4 colheres (sopa) de molho de
tomate
1 ½ xícara (chá) de farinha de 
trigo
½ xícara (chá) de leite
½ xícara (chá) de óleo
4 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado
3 ovos
1 colher (sopa) de fermento em 
pó
Margarina para untar
Farinha de rosca torrada para
polvilhar

Modo de preparo:
1. Numa tigela, misture o palmito 

picado, as azeitonas, a salsa, 
a cebola, o sal, a pimenta e o 
molho de tomate.

2. À parte, misture a farinha de 
trigo, o leite, o óleo, o queijo 
ralado, os ovos e o fermento 
em pó. Junte as duas misturas 
até fi car homogênea e 
coloque na forma untada com 
margarina e polvilhada com 
farinha de rosca torrada. Leve 
ao forno micro-ondas sobre a 
grelha suporte selecionando 
a potência 7 por 12 minutos e 
Grill 1 por 5 minutos.
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BRUSQUETA DE ATUM

Ingredientes:
2 pães francês fatiados em 
rodelas
50 g de mussarela picada
½ xícara de azeitona verde sem 
caroço picada
1 tomates sem pele e sem 
semente picados
1 lata de atum
Orégano e azeite a gosto

Modo de preparo:
1. Em cada fatia de pão, cubra 

com o atum, o queijo, o 
tomate e a azeitona.

2. Despeje um pouco de azeite 
por cima de cada fatia e 
tempere com o orégano.

3. Coloque 6 a 7 fatias da 
brusqueta sobre a grelha 
suporte e leve ao forno 
micro-ondas na tecla 
Combinado 2 por 4 minutos.

4. Repita o mesmo para o 
estante das brusquetas.

Doces

MOUSSE DE MARACUJÁ

Ingredientes:
12 g = 2 colheres (sopa) de 
gelatina incolor
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
350 ml de suco de maracujá
concentrado
5 colheres (sopa) de água
3 claras

Modo de preparo:
1. Dissolva a gelatina incolor

na água e leve ao forno 
micro-ondas em Potência P10 
por 20 segundos.

2. No liquidifi cador, misture 
o creme de leite, o leite 
condensado, o suco de 
maracujá e a gelatina incolor 
dissolvida. Bata bem.

3. Bata as claras em neve e 
misture com o creme de 
maracujá. Leve para gelar até 
servir.

BOLO FORMIGUEIRO

Ingredientes:
3 ovos
100 g de margarina
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de leite
1 colher (chá) de essência de 
baunilha
1 colher (sopa) de fermento em 
pó
1 xícara (chá) de chocolate 
granulado
Farinha de rosca torrada para 
untar

Modo de preparo:
1. Leve a margarina ao forno 

micro-ondas para derreter 
em Potência P10 por 
30 segundos.

2. Bata a margarina derretida, 
as gemas, o açúcar e a 
baunilha até formar um creme. 
Acrescente o leite alternando 
com a farinha de trigo. Sem 
bater mais, acrescente o 
fermento em pó, as claras em 
neve e o chocolate granulado.

3. Despeje a massa do bolo 
na forma de anel untada e 
polvilhada com farinha de 
rosca torrada.

4. Leve ao forno sobre a grelha 
suporte na Potência P10 por 
10 minutos e no Grill 1 por
3 minutos.

PAVÊ DE BIS

Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 litro de leite
4 colheres (sopa) de amido de 
milho
2 ovos (separar claras e gemas)
2 caixas de chocolate bis
1 xícara (chá) de açúcar
1 lata de creme de leite

Modo de preparo:
1. Em um recipiente, misture o 

leite condensado, o leite, o 
amido de milho e as gemas 
misturando bem. Leve ao 
forno micro-ondas na Potência 
P10 por 12 minutos. Mexa na 
metade do tempo e leve de 
volta ao forno para fi nalizar o 
cozimento. Após o cozimento, 
misture e reserve.

2. Pique o bis e reserve. Bata as 
claras em neve e acrescente 
o açúcar. Bata até formar um 
suspiro fi rme. Junte o creme 
de leite e mexa bem.

3. Forre o fundo de uma forma 
refratária grande com metade 
do creme. Faça uma camada 
com o chocolate bis picado e 
complete com o restante do 
creme. Por cima, coloque o 
creme feito com as claras e 
leve à geladeira até gelar.

BRIGADEIRÃO BRANCO

Ingredientes:
4 ovos
1 tablete de chocolate branco =
170g
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 pacote de coco ralado
Manteiga para untar
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Modo de preparo:
1. Derreta o chocolate na 

potência média por 2 minutos. 
Junte todos os ingredientes 
no liquidifi cador e bata bem.
Despeje numa forma refratária 
de anel untada com manteiga. 
Leve ao forno micro-ondas na 
potência média alta por 
11 minutos e 30 segundos.

2. Espere amornar, desenforme 
e deixe na geladeira até gelar.

TORTA DE LIMÃO

Ingredientes:

Massa
200 g de biscoito de maisena
100 g de margarina

Ganache
170 g de chocolate branco 
(1 tablete)
½ lata de creme de leite sem soro
½ xícara (chá) de suco de limão

Mousse
1 lata de leite condensado
½ lata de creme de leite
½ xícara (chá) de suco de limão
1 colher (sopa) de gelatina em pó
sem sabor
3 colheres (sopa) de água
2 claras em neve
Raspas de limão

Modo de preparo:

Massa
1. Moa o biscoito e junte a 

margarina. Misture bem 
fazendo uma farofa. Forre o 
fundo e as laterais de uma 
forma refratária de 23 cm de 
diâmetro. Leve ao forno 
micro-ondas na Potência P10 
por 3 minutos.

Ganache
1. Derreta o chocolate na 

potência P7 por 2 minutos, 
mexa bem.
Acrescente o creme de leite, 
misture e junte aos poucos o 
suco de limão. Coloque sobre 
a massa de biscoito.

Mousse
1. Misture o leite condensado, 

o creme de leite, o suco 
de limão e as raspas, até 
engrossar.
Hidrate a gelatina com água, 
leve ao forno micro-ondas 
na Potência P10 por 
20 segundos.
Misture ainda quente. Por 
último, acrescente as claras 
em neve e misture.

2. Coloque o mousse por cima 
do ganache e leve à geladeira 
por 6 horas. Sirva gelado.

Cuidados com a limpeza do Forno Micro-ondas
1. Sempre que for limpar o forno, desligue o cabo de força. Utilize um pano macio e detergente ou sabão 

neutro.
Jamais utilize palha de aço, esponja áspera, sapólio ou produtos abrasivos.

2. Se aparecerem ruídos na movimentação do prato giratório, limpe o anel e a cavidade interna. Espere o prato 
giratório esfriar antes de limpá-lo.

3. Após cada utilização do forno, principalmente no caso de alimentos gordurosos, execute a limpeza do 
mesmo seguindo o procedimento descrito. Procedendo desta forma se evitará o acúmulo de sujeira. O 
forno micro-ondas deve ser limpo regularmente para remover qualquer resíduo de alimento. Caso contrário, 
causará deterioração da cavidade e/ou porta, afetando a vida do produto e resultando em uma situação 
perigosa.

Questões Ambientais
A Panasonic já desenvolve as atividades, produtos e serviços atendendo as legislações ambientais.
Protejer o meio ambiente é dever de todos. Descarte de maneira consciente os calços de EPS (isopor), sacos
plásticos e a caixa de papelão.
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