
Carne

Veja aqui
o vídeo

desta receita!

Para o dia a dia do seu negócio

Bife da vazia Angus (2 Unid.)
Azeite
Manteiga
Alho
Chalotas
Alecrim
Tomilho fresco
Salsa 
Vinho tinto
Vinagre balsâmico
Água
Flor de sal
Pimenta preta moinho
Batata aos gomos congelada

Ingredientes:

Preparação:

1. Aqueça o azeite numa frigideira e marque os bifes de Angus 
durante cerca de 3 minutos de cada lado e retire para um 
prato.

2. Adicione à mesma frigideira a manteiga, o alho e as 
chalotas, previamente descascadas e picadas e as ervas. 
Raspe bem os resíduos do bife com a ajuda de uma colher e 
deixe cozinhar cerca de 3 minutos.

3. Acrescente o vinho tinto, o vinagre balsâmico e a água e 
deixe evaporar até obter um molho consistente. Junte os 
bifes e tempere com flor de sal, pimenta e tomilho fresco.

4. Prepare as batatas, seguindo as instruções da embalagem e 
sirva com a carne.
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Bife da Vazia Angus na
frigideira com Molho 
de Vinho Tinto

Dica doChef
Deixe o bife descansar numa grelha 7 
minutos  antes de voltar à frigideira para 
o tornar mais suculento.

8,59€220 MIN
TEMPO N. PESSOAS €/TOTAL

4,30€
€/PESSOA
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Novilho Angus 
Vazia

16,99€
PREÇO S/IVA

/KG


