
Legumes

Veja aqui
o vídeo

desta receita!

Para o dia a dia do seu negócio

Bacalhau demolhado congelado 
Batata p/ cozer
Sal
Azeite 
Cebola
Alho
Pimento vermelho
Pimento amarelo
Pimenta
Ovos classe M 
Coentros

Ingredientes:

Preparação:

1. Coza o bacalhau numa panela de água durante 15 minutos. 
Retire, lasque e reserve.

2. Coza as batatas cortadas em cubos em água temperada 
com metade do sal cerca de 10 minutos. 

3. Enquanto isso, numa frigideira com o azeite, refogue a 
cebola descascada e cortada em juliana e o alho descascado e 
picado. Deixe cozinhar durante 2 minutos.

4. Junte os pimentos cortados em juliana, envolva e deixe 
cozinhar por mais 5 minutos.

5. Escorra as batatas e adicione-as à frigideira. Junte as lascas 
de bacalhau, tempere com o restante sal e pimenta.

6. Divida pelos tachos de ferro fundido.

7. Abra os ovos por cima e deixe cozinhar até a clara prender e 
a gema ainda estar crua. Polvilhe com coentros picados.
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Ovos rotos com 
Bacalhau

Dica doChef
Adicione meia malagueta à receita para 
um sabor mais intenso.

3,33€230 MIN
TEMPO N. PESSOAS €/TOTAL

1,67€
€/PESSOA
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Postas Longas de Bacalhau 
MasterChef

3Kg

25,99€
PREÇO S/IVA

8,66€
FICA APROX. 

/KG


