Receitas descomplicadas com o

Monsieur Cuisine
Connect
Cozinhar para
todas as refeições

Exclusivo

Monsieur Cuisine Connect:
super-herói no combate à
falta de tempo (e jeito!)
Cozinhar pode ser um amor recém-descoberto, uma
obrigação diária ou até mesmo a sua profissão. No
entanto, não há dúvida de que é sempre vantajoso ter
uma ajuda no combate à falta de tempo, de paciência
ou de jeito. Sem abdicar do melhor sabor e da variedade
de pratos, claro.
Pois bem, essa ajuda tem nome: Monsieur Cuisine

Connect. E garantimos que será o seu melhor sous-chef!

Cada

359.

00

Preço válido a partir de 31/05/2021. Limitado ao stock existente.
Não disponível para venda nas lojas: Lisboa (R. Mª da Fonte), Serra das Minas - Sintra e Bairro Azul - Lisboa.
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Conheça as características do
Monsieur Cuisine Connect:
Ligação à Internet: tenha
acesso via wi-fi a várias receitas
para inovar todos os dias.

Grande capacidade:
companheiro ideal para famílias
pequenas ou numerosas.

Cooking Pilot: um piloto que
guia os amadores até pratos
dignos de chefs.

Confeção em camadas: não
perca tempo e cozinhe vários
produtos em simultâneo.

Balança integrada: para pesar
diretamente, sem necessidade
de mais ferramentas.

Tudo em um: cozer, refogar,
fritar, misturar, cozinhar a vapor,
emulsionar, passar e amassar.

Com o Monsieur Cuisine Connect, não precisa da confusão
habitual de tachos e panelas, não tem de ficar dependente
do fogão e, no fim, até pode deixar a limpeza com a
máquina de lavar a louça. Assim, fica com mais tempo para
usufruir de uma boa refeição à mesa com a família.

Preço válido a partir de 31/05/2021. Limitado ao stock existente.
Não disponível para venda nas lojas: Lisboa (R. Mª da Fonte), Serra das Minas - Sintra e Bairro Azul - Lisboa.
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Lista de receitas que escolhemos para si
Pequeno-almoço

Pratos principais
Feijoada de Bacalhau

Granola Laranja,

16 com Manjericão

6 Abóbora e Amêndoas

Risoto de Amêijoa com

Smoothie de Laranja e

7 Curcuma

17 Pescada

Novilho Estufado com

18 Cogumelos

Entradas

Frango com Cerveja e

19 Cogumelos

9 Pães de Água

Feijoada de Soja com

Foccacia com Alecrim

10 e Flor de Sal

20 Laranja

11 Choux de Bacalhau

Sobremesas
Gelatina de Morango

22 com Iogurte

Sopas
Sopa de Abóbora e

13 Gengibre

Bolo de Chocolate

23 com Mousse Moka

14 Sopa Rica de Borrego

Vegetariano

Vegan

Bolo de Milho com

24 Abacaxi

Sem glúten

As refeições vegetarianas podem incluir produtos
derivados de origem animal, nomeadamente
laticínios, ovos ou mel. Já as refeições vegan
excluem produtos de origem animal.
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Pequeno-almoço
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Granola de Laranja, Abóbora e Amêndoas
1:00 h

Ingredientes

400 g flocos de aveia
grossos
70 g amêndoas
70 ml azeite virgem extra
120 g mel

Vegetariano

1.
2.
3.

Pré-aqueça o forno a 160 oC.

4.

Disponha num tabuleiro forrado com papel vegetal e
leve ao forno durante 40 a 50 min. até estar dourada,
mexendo a granola a meio da cozedura.

5.

Finalize, polvilhando com canela.

70 g sementes de abóbora
50 ml sumo de laranja

25 porções

Coloque as amêndoas no copo e programe 5 seg. | vel. 5.
Junte os restantes ingredientes no copo, à exceção da
canela, e programe sentido inverso | 30 seg. | vel. 3.

q.b. raspa de laranja
1 c. chá canela em pó

Esta granola é um
excelente snack e
uma boa opção para o
pequeno-almoço!

Informação
nutricional

Lípidos
6,7 g

Hidratos
17,4 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
3,9 g

Kcal
145 g
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Smoothie de Laranja e Curcuma
0:05 min

1 porção

Vegetariano

Ingredientes

200 ml leite magro
100 g bananas
1 laranja
curcuma em pó
(açafrão-das-índias)
1 pitada pimenta-preta

1.
2.
3.

Descasque a laranja e as bananas.
Junte todos os ingredientes no copo e programe 2 min. | vel. 8.
Verta para um copo e beba de imediato.

Quando consome curcuma, também conhecida por
açafrão-das-índias, deve adicionar sempre um pouco
de pimenta-preta, que ajuda o organismo a absorver
a curcumina, principal composto ativo da curcuma.

Informação
nutricional

Lípidos
1,1 g

Hidratos
45,6 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
10,2 g

Kcal
231 g
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Entradas
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Pães de Água
1:40 h

Ingredientes

550 g farinha de trigo sem
fermento
400 ml água
20 g fermento de padeiro

1.

No copo, coloque a água, o fermento, o sal e o açúcar.
Programe 1 min. e 30 seg. | vel. 2 | 37 oC.

2.

Junte a farinha e selecione o programa amassar | 2 min. |
vel. 4.

3.

Retire a massa para uma taça, tape com um pano e deixe
levedar num local morno durante 1 hora.

4.

Passado este tempo, polvilhe a bancada com farinha.
Divida a massa em 11 pedaços, dando a forma desejada,
sem amassar, e salpicando os pães com farinha.

5.

Disponha-os num tabuleiro de forno, polvilhado com
farinha. Deixe-os levedar novamente, tapados com um
pano, num local morno, durante 30 min.

6.
7.

Pré-aqueça o forno a 250 oC.

1 c. sopa açúcar
1 c. chá sal fino

Borrife a base do
forno com água
para ajudar a criar
a crosta crocante
do pão.

Informação
nutricional

Lípidos
0,6 g

Vegan

11 unidades

Baixe a temperatura para os 200 oC e coza os pães
durante 20 a 25 min.

Hidratos
38,1 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
3,9 g

Kcal
176 g
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Foccacia com Alecrim e Flor de Sal
2:00 h

12 porções

Vegan

Ingredientes

500 g farinha de trigo sem
fermento
315 ml água tépida
2 c. sopa azeite virgem
extra
1 c. sopa açúcar
1 c. café sal fino
15 g fermento de padeiro
q.b. alecrim e flor de sal

1.

Coloque, no copo, água, azeite,
fermento, sal e açúcar e programe 1 min.
e 30 seg. | vel. 2 | 37 oC.

5.

Tempere a gosto com alecrim e flor de
sal e deixe levedar mais 40 min., tapada
e num local morno.

2.

Junte a farinha e selecione o programa
amassar | 2 min. | vel. 4.

6.
7.
8.

Pré-aqueça o forno a 200 oC.

3.

Retire a massa para uma taça, untada
com azeite, tape com um pano e deixe
levedar num local morno por 40 min.

4.

Com as mãos untadas com azeite,
distribua a massa num tabuleiro, verta
mais um pouco de azeite e pressione a
superfície com os dedos, criando vários
buracos sem perfurar a massa.

Informação
nutricional

Lípidos
2,5 g

Leve ao forno durante 20 a 25 min.
Aguarde 10 min. até arrefecer, retire do
tabuleiro e sirva.

Hidratos
31,8 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
3,3 g

Kcal
166 g
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Choux de Bacalhau
0:35 min

10 pessoas

Ingredientes

400 g bacalhau
demolhado (lombos)
40 g manteiga
300 g farinha
500 ml água
1 ramo salsa
6 ovos (L)
pimenta
q.b. azeite para untar

1.

Descongele o bacalhau, passe por água
fria e ponha na bandeja de cozer a vapor.

7.

Abra o copo e junte a farinha. Feche e
selecione 20 seg. | vel. 5.

2.

Verta 500 g de água no copo do robot e
feche com a bandeja. Ligue o programa
vapor | 15 min.

8.

Baixe a massa das paredes do copo e
deixe-a arrefecer.

9.

Quando fria, feche o copo, abra os ovos
para uma tigela, ligue o robot na vel. 4 e
junte-os através da abertura do copo.

3.

Retire a bandeja, deixe arrefecer o
bacalhau e reserve a água da cozedura.

4.

Retire pele e espinhas e coloque o
bacalhau no copo. Feche e programe
reverse | 4 seg. | vel. 3.

10. Misture 1 min. | vel. 4, adicione o

5.

Retire o bacalhau, lave o copo e
devolva-o ao robot.

11.

6.

Verta 300 g da água da cozedura,
coloque sal e manteiga. Feche e marque
10 min. | vel. 1 | 120 oC.
Informação
nutricional

Lípidos
9,4 g

bacalhau desfiado, a salsa e mantenha a
velocidade durante 10 seg.
Ponha a massa em montinhos separados
sobre um tabuleiro untado com azeite.
Pode fazê-lo com um saco de pasteleiro
e boquilha.

12. Leve ao forno a 180 oC durante 30 min.
Hidratos
22,3 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Kcal
241 g
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Sopas
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Sopa de Abóbora e Gengibre
0:25 min

Ingredientes

1 dente de alho
250 g chuchu cortado em
cubos
10 g gengibre descascado
1 pitada sal

Vegan

1.

Sem água, coloque no copo de
mistura a abóbora, a cebola, o alho,
o chuchu e o gengibre.

2.
3.

Programe a função vapor.

4.

Feche o copo com a tampa e o copo medidor e triture |
2 min. | gradualmente vel. 3-6-9.

5.

Retire a sopa e sirva.

585 g abóbora cortada em
cubos
220 g cebola branca
cortada em cubos

4 pessoas

Junte umas folhas de coentros, um fio de azeite e
tempere com sal.

1 c. sopa coentros
1 c. sopa azeite
mistura de sementes

Informação
nutricional

Polvilhe com o
mix de sementes a
gosto.

Lípidos
3,7 g

Hidratos
5,8 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
2,3 g

Kcal
268 g
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Sopa Rica de Borrego
0:33 min

Ingredientes

Corte em pedaços a cebola, sem casca, coloque-a no
copo, junte o azeite, feche e dê 3 toques no turbo.

2.

Ligue o programa roast | 2 min., acrescente a carne
cortada em cubos, a cenoura descascada e cortada em
rodelas e o pimentão.

3.

Tempere com sal e pimenta, verta a água e marque
30 min. | vel. 1 | 120 oC.

4.

Depois de 15 min. acrescente, através da abertura da
tampa, a batata-doce cortada em cubos, as ervilhas e um
raminho de hortelã.

5.

Terminado o tempo de cozedura, verifique o sal e sirva
quente com folhas de hortelã.

3 c. sopa azeite
200 g cenoura descascada
400 g batata-doce
descascada
200 g ervilhas
1 c. chá pimentão-doce
1 ramo hortelã
1,5 l água

Sem glúten

1.

600 g borrego
150 g cebola

4 pessoas

q.b. sal

Informação
nutricional

Lípidos
15,1 g

Hidratos
36,2 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
33,7 g

Kcal
419 g
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15

Feijoada de Bacalhau com Manjericão
0:28 min

Ingredientes

5 pessoas

Sem glúten

1.

Corte o bacalhau em cubos e coloque-os na bandeja de
cozer a vapor.

2.

No copo, disponha a cebola e o alho descascados e
cortados em pedaços, regue com o azeite, feche e dê
3 toques no turbo.

3.

Abra o copo, baixe a cebola que ficou nas paredes, feche
e ligue o programa roast | 2 min.

pimentão-doce

4.

600 g feijão branco
cozido

Adicione o tomate e o pimentão, feche com a bandeja e
ligue 10 min. | vel. 1 | 120 oC.

5.

Retire a bandeja, feche o copo com a tampa e dê 2 toques
no turbo para picar o tomate.

6.

Junte o feijão e tempere de sal e pimenta. Marque
15 min. | vel. 1 | 120 oC.

7.

Disponha os cubos de bacalhau numa travessa, misture a
feijoada e polvilhe com manjericão picado.

500 g bacalhau
demolhado (lombos)
170 g cebola
15 g alho
3 c. sopa azeite
400 g tomate pelado

1 ramo manjericão
pimenta
sal

Informação
nutricional

Lípidos
7,4 g

Hidratos
20,8 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
28 g

Kcal
265 g
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Risoto de Amêijoa com Pescada
0:30 min

Ingredientes

30 g azeite

Coloque no copo os dentes de alho
e pique 1 vez no turbo.

2.
3.

Junte o azeite e programe refogar | 5 min. | vel. 2 | 100 oC.

4.

Forre o tabuleiro alto com as ervas aromáticas. Distribua
as postas de pescada e polvilhe com um pouco de sal.

5.
6.

No cimo de cada posta, ponha uma rodela de limão.

7.

Feche o copo com os tabuleiros. Marque sentido
esquerda | 20 min. | vel. 1 | 120 oC.

8.

Retire os tabuleiros. Com a ajuda da espátula, solte o
arroz do fundo do copo e verifique os temperos.

9.

Sirva o arroz polvilhado com coentros picados e a
pescada acompanhada dos legumes ao vapor.

20 g alho
25 ml sumo de limão
100 ml vinho branco
400 g água
600 g pescada (posta
média descongelada)
salsa, aipos, coentros,
hortelã
1 limão
q.b. sal
400 g couve-flor
200 g brócolos
280 g cenoura
Informação
nutricional

Lípidos
22,2 g

Sem glúten

1.

250 g miolo de amêijoas
150 g arroz carolino

2 pessoas

Coloque o acessório batedor no copo de mistura e
adicione a água, o vinho branco, o sumo de limão, o
arroz e o miolo de amêijoa. Tempere com sal e pimenta.

No tabuleiro baixo, coloque os floretes de couve-flor e
brócolos e a cenoura.

Hidratos
79,2 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
85 g

Kcal
891 g
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Novilho Estufado com Cogumelos
1:30 h

Ingredientes

3 dentes de alho
4 c. sopa azeite
1 lata cogumelos

Deite a cebola e os alhos cortados em pedaços para o
recipiente de mistura e junte o azeite. Feche e dê
2 toques no turbo.

2.

Abra e baixe os pedacinhos que ficaram nas paredes do
copo, feche e marque 5 min. | vel. 1 | 120 oC.

3.

Junte a carne, o tomate, o vinho e o caldo, tempere com
sal e pimenta e programe inverter o sentido da rotação |
40 min. | 120 oC.

4.

Acrescente as cenouras descascadas e cortadas em
rodelas e os cogumelos escorridos. Marque inverter o
sentido da rotação | 20 min. | vel. 1 | 100 oC.

5.

Sirva decorado a gosto e acompanhe com massa cozida.

1,5 dl vinho branco
1 cl caldo de carne
pimenta
1 lata tomate triturado
2 cenouras

Informação
nutricional

Lípidos
20,6 g

Sem glúten

1.

500 g novilho (jardineira)
1 cebola

5 pessoas

Hidratos
7,1 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
23,3 g

Kcal
309 g
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Frango com Cerveja e Cogumelos
1:25 h

Ingredientes

1.

Coloque a cebola e os alhos em pedaços no recipiente de
mistura e junte o azeite. Feche e dê 2 toques no turbo.

2.

Abra e baixe os pedacinhos que ficaram nas paredes do
copo. Marque 5 min. | vel. 1 | 120 oC.

3.

Acrescente o frango, tempere com sal e pimenta, junte o
pimentão-doce e selecione inverter sentido de rotação |
10 min.| vel. 1 | 130 oC.

4.

Junte a cerveja e o caldo de galinha e deixe cozinhar
na mesma velocidade e temperatura por 25 min.
Dissolva a farinha na água, junte ao frango, acrescente
os cogumelos escorridos e deixe cozinhar 6 min. Sirva
polvilhado com salsa e acompanhe com arroz branco.

5.

Arroz: coloque a água, o
sal e o óleo no recipiente
de mistura. Deite o arroz
no acessório de cozer
e coloque-o dentro do
recipiente. Marque 15 min. |
vel. 3 | 120 oC. Deixe repousar
tapado durante 5 min.

200 g arroz basmati
2 c. sopa óleo
sal
1 l água
500 g pernas de frango
(cortadas ao meio)
1 lata cogumelos
160 g cebola descascada
2 dentes de alho
3 c. sopa azeite
1,5 dl cerveja
1 caldo de galinha
1 c. chá pimentão-doce
2 c. chá farinha
pimenta
salsa
Informação
nutricional

Lípidos
23,4 g

5 pessoas

Hidratos
36,3 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
23,5 g

Use o copo medidor
na tampa apenas
para cozinhar o
arroz. Não use no
caso do frango.

Kcal
455 g
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Feijoada de Soja com Laranja
0:35 min.

Ingredientes

No copo, coloque os coentros e programe 15 seg. | vel. 5.
Reserve numa taça.

2.

De seguida, misture a cebola e o alho no copo e
programe 5 seg. | vel. 5.

3.

Com a ajuda da espátula, empurre para o fundo do copo
os pedaços que possam ter ficado nas paredes.

4.
5.
6.
7.

Regue com o azeite e selecione dourar | 5 min.

20 ml azeite
1 tomate
40 g polpa de tomate
500 ml caldo de legumes
200 g tofu fumado bio
cortado em cubos
400 g feijão branco cozido
250 g couve-coração
150 g cenoura às rodelas
5 ml vinagre
1 c. café pimentão-doce
1 c. café cominhos em pó
q.b. pimenta, coentros,
raspa de laranja
Informação
nutricional

Lípidos
8g

Vegan

1.

100 g cebola
5 g alho

4 pessoas

Acrescente o tomate e a polpa, e programe 10 seg. | vel. 7.
Selecione rotação para a esquerda | 5 min. | vel. 1 | 100 °C.
Junte o caldo de legumes, a couve em pedaços,
a cenoura e o tofu. Tempere com pimentão-doce,
cominhos, sal e pimenta. Programe rotação para a
esquerda | 15 min. | vel. 1 | 100 °C.

8.

Adicione o feijão e marque rotação para a esquerda |
5 min. | vel. 1 | 100 °C.

9.

Finalize com o vinagre, os coentros e a raspa de laranja.
Selecione rotação para a esquerda | 20 seg. | vel. 1.
Hidratos
17 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
11,4 g

Kcal
202 g
20

Sobremesas
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Gelatina de Morango com Iogurte
0:20 min

5 pessoas

Sem glúten

Ingredientes

1 saqueta gelatina de
morango
1 iogurte de morango
3,5 dl água
morango (para decorar)

1.

Coloque a água no recipiente de
mistura e marque 8 min. | vel. 1 | 100 oC.

2.

Passados cinco minutos, junte a
gelatina através da abertura da tampa e
deixe terminar.

3.

Acrescente o iogurte e ligue 10 seg. |
vel. 3.

4.
5.

Retire e deite para um recipiente baixo.

6.

Depois corte em cubos e sirva em taças
decoradas com morangos.

Deixe arrefecer e leve ao frio até
solidificar.

Informação
nutricional

Lípidos
0,5 g

Experimente
com outros frutos!

Hidratos
6,8 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
1,1 g

Kcal
36 g
22

Bolo de Chocolate com Mousse Moka
0:26 min

7 pessoas

Ingredientes

1 bolo de chocolate pronto
1 lata leite condensado
3 c. sopa café solúvel
4 c. sopa água morna
2 dl natas para bater
6 folhas de gelatina
4 claras de ovos
3 c. sopa açúcar
chocolate para raspar

1.

Demolhe as folhas de gelatina em água
fria durante 10 min. Escorra e leve a
derreter em banho-maria, sem deixar
ferver.

4.

Junte as claras e a mistura do café,
mexa delicadamente e leve ao frio até
solidificar.

2.

5.

Deite o leite condensado no recipiente
de mistura juntamente com as natas, o
café previamente misturado com a água
e a gelatina derretida e marque 20 seg. |
vel. 5. Retire e deite para uma tigela.

Corte o bolo de modo que fique com
uma cavidade. Ponha o pedaço que
cortou no fundo do bolo e pressione
bem. Depois encha com a mousse
retirada em colheradas, decore com
raspas de chocolate e sirva.

3.

Lave muito bem o copo e o acessório de
lâminas, seque e coloque-os novamente
no robot juntamente com o acessório
batedor. Junte as claras, marque 4 min. |
vel. 4 e passados 2 min. adicione o
açúcar aos poucos.

Pode também cortar o bolo
em fatias e fazer camadas
alternadas com a mousse
de moka.

Informação
nutricional

Lípidos
23,4 g

Hidratos
66,3 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
9,9 g

Kcal
517 g
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Bolo de Milho com Abacaxi
0:38 min

Ingredientes

250 g abacaxi descascado
3 ovos
1 dl óleo de coco
100 g açúcar mascavado
150 g farinha de milho
150 g farinha de trigo

1.
2.
3.

Forre uma forma com papel vegetal, ou unte-a com azeite.

4.
5.

Feche, ligue 30 seg. | vel. 2 e aumente até vel. 5.

6.
7.

Verta a massa na forma e leve ao forno, durante 30 min.

8.

Sirva frio, decorado a gosto.

1 c. sopa fermento
q.b. azeite para untar ou
papel vegetal

Informação
nutricional

Lípidos
16,7 g

8 pessoas

Pré-aqueça o forno a 180 oC.
Coloque no copo do robot o abacaxi cortado em pedaços,
junte os ovos, o açúcar e o óleo.

Abra o copo, baixe o que ficou nas paredes, acrescente
as farinhas e o fermento. Feche de novo e deixe bater
mais 15 seg. | vel. 4.

Verifique a cozedura com um palito e deixe arrefecer um
pouco antes de desenformar.

Hidratos
43,2 g

Informação nutricional calculada por pessoa. O Valor Diário de referência para um adulto é de 2000 kcal.

Proteína
7,1 g

Kcal
355 g
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Bloggers Monsieur Cuisine Connect
Várias bloggers já tiveram a oportunidade de experimentar o novo
Monsieur Cuisine Connect.
Descubra as opiniões da Tânia Argent, da Mariana Abecasis, da Ana
Pimenta Ribeiro, da Raquel Fortes e Graça António.

Monsieur Cuisine Connect
Com a típica agitação do dia a dia, toda a ajuda que possa tornar a vida na
cozinha mais simples e eficiente é bem-vinda.
Apresentamos-lhe, por isso, o melhor aliado para as suas aventuras
gastronómicas: o Monsieur Cuisine Connect. Descubra-o!

25

Especificações
Monsieur Cuisine Connect
O Monsieur Cuisine Connect é um robot de cozinha essencial para
todos aqueles que cozinham no dia-a-dia e que não podem desperdiçar
muito tempo na preparação das suas refeições.

Passatempo Workshop Digital
de Cozinha Monsieur Cuisine
Compre um robot Monsieur Cuisine Connect e participe
neste passatempo para conseguir um lugar no workshop.
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