
MERCADONA

RECEITAS
NATAL 2019 

Aperitivos



Foie gras de pato
COM MAÇÃ CARAMELIZADA, PASSAS, 
MEL E VINHO DO PORTO BRANCO



INGREDIENTES 

PREPARAÇÃO

• Foie gras de pato mi cuit
• 1/2 maçã Fuji
• 1 colher de mel
• 50 ml de Vinho do Porto branco
• 1 dúzia de passas sem grainhas
• Azeite virgem extra
• Sal grosso
• Pimenta preta em grão
 (com moinho)

1. Cortar a maçã em gomos. Colocar 
numa sertã algumas gotas de azeite 
com uma colher de sopa de mel e 
caramelizar tudo.

2. Quando adquirir um tom dourado 
suave, acrescentar as passas, dois 
dedos de Vinho do Porto branco e 
reduzir. Temperar com sal e pimenta 
preta moída.

3. Cortar o foie gras em triângulos 
 e empratar.

4. Acrescentar os gomos de maçã 
 e o molho temperado com passas.

CONFEÇÃO  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 2 15 min

CONSELHO

Um pão acabado de 
torrar e em fatias 
finas é o melhor 
acompanhamento para 
um foie gras mi cuit.



Queijo com ervas finas
COM CRUDITÉS DE LEGUMES E OVAS DE PEIXE



INGREDIENTES 

PREPARAÇÃO

CONFEÇÃO  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 20 min

1. Cortar os legumes em palitos 
 e deixar repousar em água fria.

2. Cortar os rabanetes em rodelas finas.

3. Colocar a taça de queijo num prato 
 ou numa tigela e dar-lhe a forma 
 de círculo, acrescentando à volta 
 os legumes em palitos para ir 
 dando volume ao prato.  

4. Acrescentar as torradas de pão. 
 Decorar com as ovas e os rabanetes.

CONSELHO

Depois de cortar os legumes, 

deixar repousar em água 
fria entre quinze e vinte 
minutos: ficarão muito mais 

crocantes.

• 1 taça de queijo 
 com ervas finas 
• 1 cenoura
• 1/2 pimento vermelho
• 1/2 pimento verde
• 1 pepino
• 2 caules de aipo fresco
• 5 rabanetes
• 1 frasco de ovas de peixe-lapa 
 (ou de qualquer outro peixe)
• Pão torrado com passas



Pão recheado com queijo
TOMATE FRESCO, CEBOLA VERMELHA, SALSA, ORÉGÃOS, 
RÚCULA E PRESUNTO DE PORCO IBÉRICO



INGREDIENTES 

PREPARAÇÃO

• 2 pãezinhos
• Queijo mozarela para derreter
• Tomate fresco
• Cebola vermelha
• Salsa
• Orégãos
• Rúcula
• Presunto ibérico 
 50% raça ibérica

1. Retirar o miolo dos pãezinhos e 
 recheá-los com tomate aos cubos, 
 a cebola muito picada, um pouco 
 de salsa picada e o queijo.

2. Gratinar no forno a 180 °C até 
 que o queijo esteja derretido.

3. Fora do forno, terminar com um 
 pouco de rúcula, orégãos e 
 algumas fatias de presunto.

CONFEÇÃO  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 25 min

CONSELHO

Pode combinar-se com 
qualquer queijo, inclusive 

fazer um menu com diversos 

tipos.



Rolinhos de fiambre  
COM OVO MIMOSA E RECHEIO DE QUEIJO COM ERVAS FINAS



INGREDIENTES 

PREPARAÇÃO

• Fiambre natural
• Queijo com ervas finas
• 2 ovos cozidos
• Cebolinho

1. Estender as fatias de fiambre 
natural, barrá-las com o queijo 

 e enrolar.

2. Servi-las num prato e ralar 
 os ovos cozidos por cima. 
 Decorar com cebolinho. 

CONFEÇÃO  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 10 min

CONSELHO

Este aperitivo é ideal para 

as crianças e também para 

servir acompanhado de todo 

o tipo de picles.



Crocante de queijo de cabra
COM DOCE DE TOMATE



INGREDIENTES 

PREPARAÇÃO

• 1 rolo de queijo de cabra
• 1 frasco de doce de tomate
• 1 ovo
• 25 g de farinha de trigo
• 100 g de pão ralado
• Óleo de girassol
• 1 saqueta de canónigos frescos

1. Retirar a casca ao rolo de queijo. 
 Passar por farinha, ovo batido 
 e pão ralado.

2. Fritar em óleo de girassol 
 abundante a 180 °C.

3. Colocar uma colher de doce num prato, 
acrescentar os canónigos e depositar 

 o queijo de cabra panado. 

CONFEÇÃO  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 15 min

CONSELHO

Uma vez panado o rolo de 

queijo, convém deixá-lo 
arrefecer no frigorífico. Deste 

modo o panado não se desfará 

quando o queijo se derreter.
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