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Cozinhar em quantidades maiores para estocar

• Risoto Refogue o arroz em um pouco de
óleo até ficar transparente. Em seguida, mexendo sempre, adicione caldo fervente aos
poucos todas as vezes que o arroz secar. Aqui,
a relação de arroz e água é de 1:2,5. Indicado
principalmente para arroz de grão médio e redondo.

Para cozinhar cereais e leguminosas
Adicione o cereal à quantidade de água ou caldo indicada na
receita ou na embalagem. Deixe levantar fervura, cozinhe um
pouco e, se necessário, abafe e deixe secar com o fogo desligado (veja quadro na página 9). Tempere apenas ao final.
Coloque ervilhas, feijões e lentilhas de molho durante a noite,
depois escorra. Troque a água, leve para ferver e cozinhe até
amaciar. O tempo de cozimento indicado na página 9 é apenas
valor de referência – entre outras coisas, depende do tempo que
as leguminosas ficaram armazenadas (quanto mais velha a leguminosa, maior seu tempo de cozimento). Importante: os grãos
e as leguminosas devem ser salgados e temperados com ácido
(vinagre ou limão) sempre após o cozimento – ambos podem
prolongar o tempo de cozimento. Para os apressados, indica-se
cozinhá-los em panela de pressão. Com isso o tempo de cozimento indicado é reduzido praticamente à metade.

10 a 20 min.

10 a 15 min.

10 a 20 min.

Quinoa

2 a 2,5 X

10 a 15 min.

10 a 20 min.

Espelta verde

2 a 2,5 X

25 a 40 min.

30 a 45 min.

Aveia

1,5 a 2 X

25 a 40 min.

30 a 45 min.

Espelta

2 a 2,5 X

30 a 45 min.**

30 a 60 min.

Cevada

2 a 2,5 X

30 a 45 min.**

30 a 60 min.

Centeio

2,5 X

30 a 45 min.**

30 a 60 min.

Trigo

2,5 X

30 a 45 min.**

30 a 60 min.

* Refere-se ao volume (litros ou mililitros). Exemplo: 1 xícara de amaranto cozinha em 2 a
2,5 xícaras de líquido. ** O tempo de cozimento refere-se a grãos que ficaram de molho.

Tempo de cozimento para leguminosas
Cozimento

Repouso (secagem)

30 a 60 min.
30 a 60 min.

3,5 X

60 a 80 min.**

30 a 60 min.

Arroz com ervas e legumes 122

Feijões branco
e vermelho

3 a 3,5 X

45 a 60 min.**

30 a 60 min.

Arroz de especiarias 124

Feijão-mungo

3X

30 a 45 min.**

30 a 60 min.

Ervilhas
descascadas

3X

15 a 20 min.**
20 a 30 min.

15 a 30 min.

2,5 a 3 X

10 a 15 min.**
20 a 30 min.

15 a 30 min.

2,5 X

10 a 15 min.

10 a 20 min.

Espelta com cenoura e gorgonzola 61

Acompanhamentos especiais

Rolinhos de cuscuz e alface 38

Trigo com brócolis ao curry 62

Fritadas de feijão-vermelho com pimenta 41

Panelada de linguiça e trigo com erva-doce 64

Falafel de lentilha com cenoura 43

Cuscuz oriental com iogurte de hortelã 67

Arroz aos dois cogumelos 127

Baked beans – Feijão à moda inglesa com ovo frito 44

Mix de grãos com espinafre 70

Arroz apimentado com abacaxi 129

Mix de cogumelos com feijão-branco 72

Tabule diferente 130

Com frigideira e wok

Lentilha com cenoura e sementes de abóbora 75

Trigo e lentilha com limão e pistache 132

Arroz com filé suíno e cogumelos 46

Grão-de-bico e legumes à moda mediterrânea 77

Cuscuz de damasco e amêndoa 135

Arroz de legumes com filé de pato 48

Tortilla de feijão-vermelho com alho-poró 78

Feijão-branco com gremolata 137

Arroz frito mexicano 51

Panquecas de painço com legumes ao creme de curry 80

Cozido de feijão-vermelho, cenoura e maçã 140

Arroz com camarão e abacate 53

Hambúrguer de espelta com pimentão 83

Lentilha ao creme de raiz-forte 142

Leguminosa

Soja amarela

Lentilhas
com casca
Lentilhas,
vermelhas
e amarelas

* Refere-se ao volume (litros ou mililitros). Exemplo: 1 xícara de grão-de-bico cozinha em
3,5 a 4 xícaras de líquido. ** O tempo de cozimento refere-se a leguminosas que ficaram
de molho.
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Saladas e petiscos

Arroz, feijão e outros grãos

Saladas e petiscos

Preparo: 30 min.

Preparo: 25 min.

Preparo: 25 min. Assando: 30 min.

Preparo: 20 min. Assando: 15 min.

Preparo: 30 minutos

Trigo crocante com
purê de maçã

Cuscuz de iogurte com
salada de frutas

Suflê de arroz e coalhada
com cerejas

Torta de damasco e painço

Salada de arroz com mamão

Lave 60 g de painço em uma
peneira e deixe escorrer. Leve ao
fogo com 125 ml de suco de maçã
e, quando levantar fervura, deixe
em fogo brando por 10 a 12 minutos, até absorver o líquido. Retire do fogo e deixe sair o vapor e
esfriar com a panela aberta.
Lave 300 g de damascos frescos,
divida-os ao meio, tire os caroços e
corte em lascas. Descasque
1 banana, corte em rodelas de
aproximadamente 1 cm e regue
imediatamente com 1 colher
(sopa) de suco de limão. Unte
uma fôrma redonda (26 cm de
diâmetro), misture as frutas e
distribua na fôrma. Preaqueça o
forno a 200ºC.
Misture 50 g de manteiga
amolecida e 2 colheres (sopa) de
avelãs picadas, 50 g de açúcar
mascavo, o painço cozido e
1 pitada de sal com as mãos, até
obter uma farofa. Distribua essa
farofa sobre as frutas. Asse no
forno quente (grade do meio), por
15 minutos, aproximadamente.
Sirva com iogurte cremoso.

Rende 4 porções
Preparo: 30 min.

Preparo: 30 min.

Rende 4 porções

Rende 4 porções

Rende 4 porções

Arroz-doce com sementes
de papoula e frutas
vermelhas

Panquecão de trigo com
uvas-passas

Leve 130 ml de suco de maçã ao
fogo até levantar fervura. Acrescente 50 g de trigo para quibe e
1 envelope de açúcar de baunilha,
mexendo para dissolver. Cozinhe
em fogo baixo com a panela
tampada por cerca de 10 minutos,
depois deixe esfriar.
Aqueça 1 colher (sopa) de óleo
em uma frigideira antiaderente e
frite 50 g de amêndoas picadas,
1 colher (sopa) de sementes de
gergelim e o trigo, mexendo
sempre, em fogo médio por 3 a
4 minutos, até dourar. Regue com
3 colheres (sopa) de mel e cozinhe
por mais 2 a 3 minutos, sem parar
de mexer, até que o mel esteja bem
misturado; deixe esfriar um pouco.
Distribua a metade do purê de
maçã em quatro taças de sobremesa, cubra com 200 g de iogurte
cremoso e a metade do triguilho.
Repita as camadas, salpicando com
o restante do triguilho crocante.

Em uma vasilha, coloque 200 g de
cuscuz marroquino, regue com
400 ml de água fervente e deixe
esfriar. Enquanto isso, corte
1 laranja ao meio, esprema o suco e
misture com 400 g de iogurte e
3 ou 4 colheres (chá) de mel.
Descasque 1 laranja, eliminando inclusive a pele branca interna
e separe os gomos, retirando a
película e as partes brancas de
cada um. Lave 1 maçã pequena,
corte em quatro partes e tire as
sementes. Descasque 1 banana e
1 kiwi. Pique a maçã, a banana e
o kiwi em fatias ou cubos e
misture com os gomos da laranja.
Torre 2 colheres (sopa) de
sementes de girassol numa
frigideira. Retire do fogo e deixe
esfriar. Misture o cuscuz com o
iogurte, mexendo bem.
Salpique a salada de frutas com
as sementes de girassol e sirva
com o cuscuz de iogurte.

Leve ao fogo 300 ml de leite, 200 ml
de leite de coco, 1 pitada de sal e
50 g de açúcar e deixe levantar
fervura. Acrescente 200 g de arroz
basmati e cozinhe em fogo baixo,
com a panela tampada, por uns
20 minutos. Deixe esfriar.
Enquanto isso, preaqueça o forno
a 180ºC e unte uma fôrma rasa.
Separe 3 ovos. Bata as gemas com
50 g de açúcar até ficar cremoso.
Junte o arroz, 50 g de amêndoas
moídas, 250 g de coalhada ou
ricota light e misture. Bata as claras
com 1 pitada de sal em picos firmes
e misture com cuidado à massa.
Coloque a massa de arroz na
forma preparada. Por cima, distribua 350 g de cerejas em conserva
escorridas. Leve o suflê para assar
no forno (grade do meio), por cerca
de 30 minutos. Polvilhe com açúcar
de confeiteiro e sirva.

Cada porção fornece:
400 kcal; 8 g de proteínas; 71 g de
carboidratos; 21 g de gorduras; 3 g
de fibras

Cada porção fornece:
265 kcal; 6,5 g de proteínas; 34 g de
carboidratos; 10 g de gorduras; 4,5 g
de fibras

Cada porção fornece:
500 kcal; 14 g de proteínas; 71 g de
carboidratos; 17 g de gorduras; 3 g
de fibras

10 a 20 min.

10 a 15 min.

2 a 2,5 X

60 a 120 min.**

Tomates recheados com ervilha e trigo 36

Cada porção fornece:
300 kcal; 7 g de proteínas; 54 g de
carboidratos; 5,5 g de gorduras;
1,7 g de fibras

10 a 15 min.

Painço

60 a 120 min.**

Ratatouille de trigo com carne moída na frigideira 59

Leve 90 g de uvas-passas e 125 g
de trigo ao fogo com 300 ml de
leite. Ao levantar fervura, cozinhe
em fogo baixo por cerca de
10 minutos, até o trigo ficar macio.
Retire do fogo e deixe esfriar.
Enquanto isso, separe 4 ovos.
Bata as gemas com 100 g de açúcar
e 1 colher (sopa) de açúcar de
baunilha na batedeira, até formar
um creme grosso. Misture o trigo
com essa gemada.
Bata as claras com 1 pitada de sal
em picos firmes. Numa frigideira
grande, antiaderente, derreta 40 g
de manteiga. Mexa a massa de
passas e trigo mais uma vez, depois
acrescente as claras em neve, com
cuidado. Despeje na frigideira,
cobrindo todo o fundo até uma
altura de 2 cm, e frite em fogo
médio por cerca de 10 minutos, até
o lado inferior ficar dourado. Vire o
panquecão e frite por mais 5 minutos. Em seguida, use dois garfos para
rasgá-lo em pedaços.
Misture 1 colher (sopa) de
açúcar de confeiteiro e 1 colher
(chá) de canela moída e polvilhe
sobre o panquecão. Compota de
ameixas ou cerejas combina bem
com este doce.

Cozimento (tempo) Repouso (secagem)

1,5 a 2 X

Líquido*

Bolinhos de painço e cenoura com salmão defumado 35

Rende 4 porções

Líquido*

2 a 2,5 X

Trigo-sarraceno

3 a 3,5 X

Frigideira de trigo com aspargo e presunto 56

Coloque 500 ml de leite, 1 colher
(sopa) de sementes de papoula,
1 colher (chá) de casca de limão
ralada e 1 pitada de sal em uma
panela. Deixe levantar fervura
e vá acrescentando 100 g de arroz
branco. Deixe cozinhar em panela
tampada e fogo baixo por aproximadamente 20 minutos, até ficar
macio, mexendo de vez em
quando.
Enquanto isso, lave 500 g de
frutas vermelhas mistas (morangos, mirtilos, framboesas) e
escorra ou seque com cuidado.
Corte os morangos ao meio ou em
quatro, dependendo do tamanho.
Faça um purê com um terço das
frutas, adicionando 2 colheres
(sopa) de açúcar de confeiteiro.
Em uma vasilha, misture o purê
com o restante das frutas. Junte
2 colheres (sopa) de mel ao
arroz-doce pronto, deixe esfriar
um pouco e sirva com as frutas.

Sirva o arroz e os cereais como guarnições atraentes:
• Para um anel de arroz clássico, misture arroz cozido com
gema, creme de leite, queijo ralado e ervas picadas. Ponha em
uma forma redonda grande com furo no meio, untada com
manteiga, e vire sobre uma travessa ou prato.
• Para torrezinhas, coloque arroz, cuscuz ou triguilho em forminhas altas, como copos de iogurte, vire sobre os pratos e sirva
como pequenas torres, por exemplo, com um guisado de carne.
• Para fatias (de preferência de risoto ou polenta já prontos),
misture com parmesão ralado e ovo, espalhe em uma assadeira
em uma camada fina e asse no forno. Em seguida, corte em
grandes losangos ou quadrados (veja na página 69).
• Para nhoque ou bolinhas, retire porções de um cereal rico
em amido (por exemplo, arroz-cateto, sêmola ou fubá de
milho), com auxílio de 1 colher (chá) umedecida ou um
boleador para sorvete.

Cereal

Amaranto

3,5 a 4 X

Bolinhos crocantes de arroz 30

Gratinado de feijão e tomates com mozarela 120

Rende 4 porções

Moldar arroz e cereais

Tempo de cozimento para cereais

Ervilhas
com casca

Gratinado de polenta com brócolis 118

Seis doces com cereais

Arroz, cereais e leguminosas cozidos mantêm-se por vários dias
(na geladeira) ou semanas (no freezer ou congelador) e assim
ficam à mão para preparos posteriores ou como acompanhamento. Quando necessário, retire o ingrediente da geladeira
ou do freezer, coloque em uma peneira fina, escalde com água
fervente (se preciso, várias vezes) e deixe escorrer. Dessa
maneira a porção desejada descongela em questão de
segundos e/ou adquire a temperatura ideal para servir.

Grão-de-bico

Panelada de painço com peixe e abóbora 54

Salada de grão-de-bico com beterraba e queijo de ovelha 28

Introdução

Arroz, feijão e outros grãos

Você pode optar entre diversos métodos. A relação
entre a quantidade de arroz e de líquido é decisiva para acertar
o ponto, e o tipo de arroz também pode fazer diferença.
• Arroz com água Despeje o arroz em bastante água fervente.
Salgue a água de leve, deixe levantar fervura e cozinhe o arroz
em panela tampada e fogo médio por 15 a 20 minutos. É especialmente indicado para espécies de grão longo. A relação
entre arroz e água deve ser de 1:6 (por exemplo, cozinhar
1 xícara de arroz em 6 xícaras de água).
• Arroz absorvente Cozinhe o arroz apenas com a quantia de
líquido que ele consiga absorver. Espere levantar fervura, tempere com sal e deixe em fogo baixo, com a panela tampada, por
20 minutos, para absorver o restante do líquido. Para todos os
tipos de arroz. A relação entre arroz e água deve ser de 1:2 (quer
dizer, 1 xícara de arroz em 2 xícaras de água).
• Arroz escaldado ou pilaf Refogue os grãos de arroz em um
pouco de óleo, até ficarem transparentes, depois cozinhe como
descrito no método anterior.

Pimentões recheados com triguilho 117

Salada de lentilha e maçã com rabanete 27

Coleção Delícias em 30 minutos

Métodos para cozinhar arroz

Trigo com legumes de forno à moda mediterrânea 115

Salada de fava com alcachofra 25

Produto:

Para fazer de pratos com arroz, cereais e
leguminosas um prazer culinário, é preciso que estejam perfeitamente cozidos.

Risi e bisi – Arroz com ervilhas 112

Salada de feijão com milho e tomate 22

Seleções do Reader’s Digest

Prática culinária

Risoto de trigo com abobrinha e rúcula 84

Arroz, feijão e outros grãos para receitas rápidas 6

Cliente:

Cada porção fornece:
665 kcal; 24 g de proteínas; 89 g de
carboidratos; 23 g de gorduras; 3,5 g
de fibras

Acompanhamentos rápidos para pratos doces

Rende 4 porções
1 cebola
2 dentes de alho
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
125 g de uma mistura de arroz
basmati e arroz selvagem
2 colheres (sopa) de curry em pó
½ colher (chá) de cominho em pó
250 ml de caldo de legumes
100 g de espinafre
2 pimentas vermelhas pequenas
secas
50 g de cranberries secos
1 mamão de 300 g
sal
pimenta-do-reino moída na hora
1 a 2 colheres (sopa) de suco de
limão

Pique a polpa em cubos de aproximadamente 1 cm e misture ao arroz, junto com
as folhas de espinafre. Tempere
a salada com sal, pimenta e suco de limão.

Acompanhamento

2 colheres (sopa) de pinoli

2. Polvilhe o curry e o cominho sobre
a mistura de arroz e refogue também por
1 minuto. Junte o caldo e deixe levantar
fervura, a seguir cozinhe o arroz em fogo
baixo por 15 a 18 minutos até secar.

Iogurte cremoso, mexido com 1 a 2 colheres
(chá) de harissa (pasta de pimenta vermelha), bem como sal e pimenta-do-reino, é
uma combinação excelente para esta salada
exótica de arroz.

3. Enquanto isso, lave e limpe o espinafre, depois pique-o grosseiramente. Após
10 minutos do tempo de cozimento do
arroz, amasse as pimentas vermelhas e
acrescente à panela junto com os cranberries e deixe o arroz terminar seu
cozimento.

Apresentação atraente

4. Descasque o mamão, corte-o ao meio
no sentido do comprimento e retire as
sementes com auxílio de uma colher.

No lugar de 1 mamão grande, use 4 papaias
pequenos e maduros (em torno de 100 g
cada): corte-os ao meio no sentido do
comprimento e tire as sementes. Retire a
polpa, deixando apenas uma borda em
torno de 1 cm, pique em cubinhos e junte à
salada de arroz no passo 4. Coloque a
salada pronta nas metades de mamão
papaia e disponha-as sobre uma travessa
para servir.

Cada porção fornece:
185 kcal; 3 g de proteínas; 21 g
de carboidratos; 9,5 g de gorduras;
3,5 g de fibras

Cada porção fornece:
305 kcal; 3,2 g de proteínas; 41 g de
carboidratos; 14 g de gorduras; 3 g
de fibras

Variação: Salada de arroz e melão
Cozinhe uma mistura de 175 g de arroz agulha e selvagem seguindo as instruções
da embalagem. Faltando 3 minutos para concluir o cozimento, junte 200 g de
ervilhas congeladas. Após concluir o cozimento, coloque ambos em uma peneira
e deixe escorrer. Para o molho misture 150 g de creme de leite fresco com 2 colheres (sopa) de maionese, 4 colheres (sopa) de suco de limão e 2 colheres (chá)
de mel. Tempere com sal e pimenta-de-caiena. Junte três cebolinhas cortadas em
rodelas e 300 g de melão cantalupo em cubos ao molho e misture com o arroz e
as ervilhas. Distribua folhas de agrião sobre a salada, a gosto.

Uma compota ou um molho de frutas faz de qualquer panqueca, arroz doce ou torta uma
sobremesa especial. Para compotas, ferva água ou suco com açúcar e temperos. Cozinhe
frutas vermelhas ou outras frutas picadas nessa calda por 2 a 3 minutos e deixe esfriar. Com
frutas maduras amassadas e aromatizadas, depois temperadas com açúcar ou mel, e com suco
suco de limão, faz-se um purê refinado. Para um molho de frutas simplesmente ferva suco de
frutas com açúcar e engrosse com amido dissolvido. Molho zás-trás: deixe sorvete de baunilha ou chocolate descongelar um pouco por 10 minutos e bata com o mixer.
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1. Descasque a cebola e o alho e pique-os
em cubinhos. Aqueça o óleo em uma
panela. Refogue a cebola, o alho, os
pinoli e o arroz por aproximadamente
2 minutos.
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