
Legumes

Couve-flor
Azeite 
Cebola
Alho
Mix de cogumelos laminados 
Sal
Água
Amêndoa laminada
Noz-moscada
Pimenta preta moída
Peito de frango 
Cebolinho

Ingredientes:

Preparação:

1. Coza os peitos de frango em água com metade do sal cerca 
de 8 minutos. Reserve a água.

2. Desfie o frango e reserve.

3. Deite o azeite e os legumes numa panela, salpique com o 
restante o sal, adicione a água a ferver e leve ao lume, 
deixando cozer cerca de 18 minutos.

4. Tempere com a noz-moscada e a pimenta e triture até 
obter um creme.

5. Aloure as amêndoas laminadas numa frigideira e reserve.

6. Adicione o frango desfiado ao creme e distribua-o pelos 
pratos de servir.

7. Termine com o cebolinho picado, as amêndoas tostadas e 
um fio de azeite.
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desta receita!

Para o dia a dia do seu negócio

Sopa de 
Couve-flor com 
Cogumelos

Dica doChef
Use a água da cozedura do Frango para 
cozinhar os vegetais, adicionando assim 
mais sabor à sopa.

5,64€620 MIN
TEMPO N. PESSOAS €/TOTAL

0,94€
€/PESSOA
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Ingredientes:

Preparação:

1. Coza os peitos de frango em água com m
de 8 minutos. Reserve a água.

2. Desfie o frango e reserve.

3. Deite o azeite e os legumes numa panela
restante o sal, adicione a água a ferver e lev
deixando cozer cerca de 18 minutos.

4. Tempere com a noz-moscada e a pimen
obter um creme.

5. Aloure as amêndoas laminadas numa frig

6. Adicione o frango desfiado ao creme e d
pratos de servir.

7. Termine com o cebolinho picado, as amê
um fio de azeite.

DicadoChef
Use a água da cozedura do Frango par
cozinhar os vegetais, adicionando assi
mais sabor à sopa.

5,64€620 MIN
TEMPO N. PESSOAS €/TOTAL

gócioeu neg

Couve Flor Cortada
500g

0,99€
PREÇO S/IVA


