
APRENDA RECEITAS 
SOFISTICADAS

de forma simples e que vão
deixar a sua vida mais gostosa



TORTA SALGADA

Seja como aperitivo, almoço ou no lanche, as tortas salgadas são perfeitas para qualquer tipo 
de ocasião. Podem ser servidas frias ou quentinhas e ainda são fontes de nutrição para quem 
as consome, pois fazem parte de seu preparo os legumes, carnes, queijos e uma infinidade de 

possibilidades de recheios. 

Praticidade é a palavra-chave dessa receita! Com um recheio delicioso e massa crocante, além de 
ser superfácil de preparar, essa receita é garantia de sucesso entre os convidados.

Aprenda agora como fazer essa deliciosa torta de frango de liquidificador e compartilhe com sua 
família e amigos.
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TORTA DE FRANGO NO
LIQUIDIFICADOR

Hoje nós vamos ensinar para você uma torta 
de frango diferente: feita no liquidificador. 
Pegamos todas as dicas com Socorro Castro, 
instrutora de gastronomia do Senac Ceará.

MASSA:

MODO DE PREPARO:

MONTAGEM:

VOCÊ SABIA?

RECHEIO:

• 3 ovos 
• 500ml de leite
• 500g de farinha de trigo c/ 

fermento
• 100g de manteiga
• 50g de queijo ralado
• sal a gosto

Coloque todos os ingredientes da massa dentro do liquidificador e bata até criar uma textura uniforme e 
cremosa. Com a massa batida, vamos preparar a parte do recheio. Em uma frigideira em fogo médio ou 
baixo, coloque a manteiga e espere derreter. Após a manteiga derretida, adicione a cebola picada. Espere 
dourar e adicione o pimentão, tomate, frango, azeitonas e refogue por 5 minutos.

Escolha uma forma no tamanho em que desejar e passe manteiga em todo o seu interior. Jogue a farinha 
de trigo em cima e balance para espalhar e preencher toda a forma, assim sua torta não irá grudar e sairá 
com facilidade. Coloque uma camada da massa do liquidificador na forma, uma camada de recheio e 
assim intercalando até finalizar com o queijo ralado em cima, para deixar a torta douradinha e crocante.

Após a montagem, leve ao forno e deixe de 20 a 30 minutos. Pronto, sua torta está prontinha para servir. 

De origem grega, as tortas surgiram como uma espécie de oferenda que os humanos ofereciam à Deusa 
Ártemis, por conta de sua ligação com as colheitas, natureza, caça e fertilidade. Por isso, as tortas tem 
um formato redondo, fazendo referência a lua; já o sabor doce era um símbolo de celebração da vida e 

do nascimento, o que explica o motivo da presença das tortas em comemorações de aniversários.

Aqui no Brasil, as tortas geralmente são feitas no forno, com massa de farinha e recheadas com frango, 
carne, camarão, palmito ou ingredientes doces.

• 25g de manteiga
• 100g de cebola picada
• 100g de pimentão picado
• 100g de tomate picado
• 50g de azeitona
• 200g de queijo ralado
• 500g de frango desfiado cozido

3



HAMBÚRGUER CASEIRO 
DO CHEF

Sabe aquele hambúrguer delicioso que você come por aí e acha impossível de fazer igual em casa? 
A boa notícia é que você pode sim! Através desse E-book você terá acesso às melhores técnicas
e dicas usadas pelos melhores chefs especialistas em hambúrgueres.

Você irá aprender de forma simples e fácil a fazer um burgão delicioso e, unindo as suas habilidades 
gastronômicas, quem sabe estamos prestes a conhecer um novo sabor que irá se destacar no mercado.

Esqueça tudo o que viu e aprendeu nos fast foods ou nos bifes de hambúrguer congelados, a partir 
de agora você irá preparar a sua própria carne de hambúrguer.

PASSO A PASSO:

DICA!

DICA!

INGREDIENTES PARA A CARNE:

O segredo está em equilibrar uma carne magra com 
uma carne com mais gordura. A gordura é o que faz a 
carne ficar macia e úmida, evitando que fique seca e 
dura. 

Agora coloca o avental e se prepara para começar a 
montar o seu hambúrguer do sucesso.

Caso você ainda não tenha tanto jeito para modelar a carne, você pode usar uma tigela pequena e após 
pegar uma “mãozada” de carne, faça uma bola e jogue dentro dessa tigela. É para jogar mesmo, fazendo 
com que ela adquira o formato achatado com o impacto.

• 500 gramas de carne moída, guisado de primeira ou carne magra. 
• 500 gramas de carne moída, guisado de segunda ou carne com mais gordura
• 1 cebola branca grande
• 2 dentes de alho
• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto

• Inicialmente você deve picar o alho e a cebola, deixando em pedaços bem pequenos. 
• Depois, separe em uma tigela grande os dois tipos de carne, a cebola e os alhos picados, amassando 

e misturando tudo com as mãos. 
• Continue misturando enquanto acrescenta o sal e a pimenta do reino a gosto.
• Após temperar a carne, é hora de modelar a carne em formato de hambúrguer. 
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DICA!

MODO DE PREPARO:

Na frigideira ou chapa, o bife de hambúrguer pode 
grudar no primeiro momento, mas não se preocupe, 
como a carne é úmida, sua água faz com que ela mesma 
solte.

Prontinho! Agora é deixar a imaginação e a criatividade fluir e montar o hambúrguer da maneira que preferir, 
com os ingredientes e molhos que mais gosta. Se preferir ir pelo caminho dos clássicos, sugerimos começar 
com pão, maionese, alface, queijo derretido, hambúrguer, tomate e cebola roxa!

• Assado: Escolha uma forma de sua preferência, jogue um pingo de óleo e coloque as carnes de 
hambúrgueres. Deixe por uns 20 minutos e vá ajustando de acordo com o ponto de carne desejado. 

• Frito: Utilize uma frigideira antiaderente e a deixe bem quente, coloque um pouco de óleo e frite um ou 
dois bifes de cada vez.

• Congelado: Você pode manter os bifes de hambúrguer congelados por semanas no freezer, basta enrolá-
los com filme-plástico e nenhuma parte pode ficar descoberta. Quando for levar ao forno ou à panela 
para fritar, não é necessário descongelar, tire os burguinhos do freezer e leve diretamente ao fogo.

5


