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Ingredientes:

Preparação: 1. Lave o tomate e os morangos, corte-os em pedaços,
coloque-os num robot de cozinha ou processador
e triture bem. 

2. Adicione a curgete em pedaços, a cebola roxa
(reserve lâminas para decorar), a água, o alho, o azeite 
e volte a triturar até obter um creme homogéneo. 

3. Tempere com o vinagre, 4g de sal marinho, pimenta 
e orégãos frescos (reserve alguns para decorar). 

4. Triture mais uma vez e reserve no frigorífico até 
ao momento de servir. 

5. Adicione 8cl de leite de coco, o sumo de lima, 
a raspa e 3g de sal. 

6. Prepare o pepino com o espiralizador.

7. Disponha a sopa em taças individuais, adicione 
2cl de leite de coco em cada uma (se envolver 
ligeiramente obtém um efeito marmoreado) 
e adicione os noodles de pepino, os orégãos e a cebola 
reservados, o cebolinho, a pimenta e um gomo da lima.  

500g
500g
150g
20g
10g
8cl
2cl
7g
1g
5g

10cl
200g

15cl
250g

5g

Para o dia a dia do seu negócio

3,24€615 MIN 0,54€
TEMPO N. PESSOAS €/TOTAL

1. Lave o tomate e os morangos, corte-os em
coloque-os num robot de cozinha ou proc
e triture bem.

2. Adicione a curgete em pedaços, a cebola
(reserve lâminas para decorar), a água, o alh
e volte a triturar até obter um creme homo

3. Tempere com o vinagre, 4g de sal marinh
e orégãos frescos (reserve alguns para deco

4. Triture mais uma vez e reserve no frigoríf
ao momento de servir. 

5. Adicione 8cl de leite de coco, o sumo de
a raspa e 3g de sal.

6. Prepare o pepino com o espiralizador.

7. Disponha a sopa em taças individuais, adic
2cl de leite de coco em cada uma (se envolv
ligeiramente obtém um efeito marmoreado
e adicione os noodles de pepino, os orégão
reservados, o cebolinho, a pimenta e um go

€/PESSOA
APROX.
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Nome de Produto 
Nome de Produto

0,00€
PREÇO S/ IVA

Dica do Chef
Harmoniza Com Nada se desperdiça tudo se transforma.

No caso de haver excedente de 
quantidade de Sopa Fria de Morango, 
esta pode ser transformada numa 
gelatina e servida como Amenity
no serviço da piscina ou bar de 
praia do hotel em pequenos copos 
de shot, como snack refrescante. 

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam elit, sed diam nonummy nibh euismod 

3,64€615 MIN
TEMPO N. PESSOAS €/TOTAL

0,61€
€/PESSOA

Nome de Produto 
Nome de Produto

0,00€
PREÇO S/ IVA

Morango
2Kg


