
Pronto a saborear! Pronto a saborear! 



Foi um dia comprido no trabalho? 
Está sem ideias para a refeição 

de hoje? Precisa de um descanso 
do fogão? Experimente a variedade 

de produtos prontos a comer do Lidl 
e desfrute de um tempo para si! 

Descontraia, é tudo tão bom, 
que o difícil vai ser escolher!
O tradicional frango assado, 

deliciosos e variados salgados, 
refeições práticas e deliciosas 

prontas a saborear e para 
acompanhar... um sumo  
de laranja 100% natural, 
espremidinho na hora!

  Experimente e veja como 
é fácil ter todos contentes à mesa!
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Nem todos os dias nos permitem ter 
disponibilidade para confecionar as 
refeições caseiras que gostaríamos.

Foi a pensar nesses dias que 
lançámos a gama de produtos 

Pronto a Levar, refeições práticas e 
deliciosas prontas para levar para 

casa ou para o trabalho e a um preço 
muito apetecível.

 Venha experimentá-los, sabemos 
que sairá satisfeito!

Confecionados várias vezes ao longo do dia

Embalados para levar comodamente

Sempre quentes
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Frango Assado

A tradição 

servida à mesa!
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A história 
do frango assado

Numa casa portuguesa fica sempre bem frango 
assado sobre a mesa. Este petisco faz parte da nossa 

culinária e é um prato capaz de agradar toda a 
família: Dos mais pequenos, que disputam as 

deliciosas pernas, ao avô que não resiste  
ao aroma tão característico!

A tradição 

servida à mesa!

A história 
do frango assado

A simplicidade da receita faz com que 
seja difícil precisar quem terá sido o 

autor desta iguaria. Ainda assim, tudo 
indica que o frango no churrasco seja 

uma importação africana, uma vez que, 
nas antigas colónias, é tradição 

confecionar o frango aberto sobre o 
carvão e regado com molho picante.
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Uma refeição 
equilibrada para 

o dia a dia 

Uma refeição 
equilibrada para 

o dia a dia 
A opção por carnes brancas, como o 
frango, é uma alternativa saudável, 
uma vez que estas são carnes mais 

magras e também ricas em nutrientes. 

Se a isto, juntarmos o sabor 
e suculência inconfundíveis do 

frango assado, o seu preço económico 
e a praticidade desta refeição, 

percebemos facilmente porque 
é que esta é uma escolha ideal 

para o dia a dia.

Dica 
Para uma refeição ainda mais leve 

experimente remover a pele do frango!
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O seu frango assado, mesmo como gosta!
• Frangos inteiros ou ½ frango já assados, cortados e embalados

• Saladas ou batatas fritas para uma refeição completa
• Molhos piri-píri e limão sempre a acompanhar
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Asas de frangoAsas de frango
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Pernas de frango

Pernas de frango
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Dica 
Guarde o frango num 
recipiente fechado, 
no frigorífico por um 
máximo de três dias!

Aproveite para 
preparar outros 
pratos deliciosos!

Sobrou frango?

Ainda bem! 
Há poucos alimentos tão  

versáteis como o frango. Pode 

usar as sobras para fazer uma 

canja ou uma salada fresquinha. 

Soluções não faltam. Um toque 

aqui e outro ali e sai um  

prato novo!

AQUI

Verifique se 
a sua loja tem 

Frango Assado

12 | PRONTO A SABOREAR 



Verifique se 
a sua loja tem 

Frango Assado

Aceita uma sugestão deliciosa?

Receita de Quesadilhas de Frango

AQUI
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Salgados

O conforto da 

tradição à mesa!
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São muitas as páginas do receituário português 
dedicadas aos salgados.

É que estas iguarias têm o poder de nos fazer viajar 
até à cozinha dos avós ou até aos almoços em que toda 

a família se reunia em torno do conforto da comida 
caseira. Autênticos portais mágicos!

No Lidl, valorizamos os sabores autênticos do 
nosso património gastronómico. É por isso que 
a nossa padaria oferece uma variada oferta de 
salgados acabadinhos de sair do forno. Experi-

mente os nossos petiscos tradicionais como 
empadas de frango, rissóis de camarão, pastéis 

de bacalhau ou croquetes de carne. Desfrute 
também dos sabores do Mediterrâneo como 

a nossa mini calzone!
 

Embarque nesta viagem 
gastronómica connosco!

PRONTO A SABOREAR |  15



Viajar no tempo 

com a gastronomia

Pastel de Bacalhau
Para conhecer a história deste salgado devemos viajar até ao 
Minho. A primeira receita conhecida data de 1841, mas só nas 

décadas seguintes é que foi afinada até chegar ao petisco 
que todos conhecemos. Também denominados “bolinhos de 

bacalhau” mais ao Norte do país, são feitos com bacalhau 
muito bem desfiado, e com puré de batata envolvido com um 
refogado rico e ovos. Depois da fritura, devem ficar crocan-
tes e dourados por fora, cremosos por dentro e irresistível 

de ambos os lados.
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Empadas de Galinha
ou de Leitão

As empadas de galinha, 
popularizaram-se em meados 
do século XX e são originais 

do Baixo Alentejo.

A sua massa folhada de forma 
troncocónica e o seu recheio su-

culento e delicioso, fazem 
delas uma ótima opção para 
uma merenda, assim como 
para uma refeição maior.
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Originários da Holanda, 
rapidamente viajaram pelo 
Velho Continente no início 

do século XX até se 
tornarem parte integrante 

do nosso receituário 
tradicional.

Já os rissóis, de massa crocante, recheio 
generoso e formato de meia lua, 
têm uma origem mais polémica.

França, China? Ninguém sabe ao certo! 
Mas uma coisa é certa: estes salgados 
conquistaram o paladar de milhares  

de pessoas um pouco por todo o mundo.

Croquetes

Rissóis

Viajar no tempo 

com a gastronomia
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De acordo com o jornalista e 
gastrónomo Waverly Root, a origem 
desta delícia leva-nos até à histórica 

cidade de Nápoles. O autor indica que 
se trata de uma receita feita com 
o objetivo de ser uma pizza mais 

transportável, para que se pudesse 
comer à mão. 

O seu segredo? Um delicioso recheio 
rico em mozzarella, fiambre 

e molho de tomate.

Mini Calzone
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Deliciosas refeições 

com salgadosDeliciosas refeições 

com salgados
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Uma das grandes 
vantagens destes 

salgados é a versatilidade. 
Tanto para um lanche 

como para uma refeição 
completa e equilibrada, 
são sempre uma opção 

deliciosa.

Veja algumas das 
nossas sugestões!
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Águas aromatizadas

AQUI

Veja as receitas

Dias quentes?
Prepare um almoço refrescante com Rissóis de 
Camarão ou Empadas de Galinha a acompa-
nhar uma deliciosa Salada. Para completar a 
sua refeição veranil, in-
clua uma Água Aro-
matizada caseira, 
ninguém resiste!

• Com melancia e lima

• Com meloa, mirtilos e erva lúcia-lima

• Com citrinos

• Com pepino, aipo e framboesa
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Salada Ibérica 
com Maçã, 

Queijo 
e Nozes

AQUI

Salada de Tomate 
com Melancia

AQUI

Veja a receita

Veja a receita
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Para um prato de 
conforto, combine 

os croquetes com um 
aconchegante 

Risotto e desfrute!
Se quiser surpreender 

os convidados, 
acompanhe os 

clássicos Pastéis de 
Bacalhau com um Ninho 
de Batata-doce em Cama 

de Espinafres. Tão 
saboroso como 

sofisticado!
Risoto com Queijo 

de Ovelha 
Amanteigado

AQUI

Veja a receita
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Ninhos de  
Batata-doce em 

Cama de Espinafres

AQUI

Arroz Integral

AQUI

Veja a receita

Veja a receita

PRONTO A SABOREAR |  25



Salada de Meloa com 
Presunto, Rúcula 

e Canónigos

AQUI

Veja a receita

Mas o mundo é um  
lugar cheio de sabores  
deliciosos para descobrir! 
Quer uma refeição mais  
Mediterrânica? Acompanhe os nossos Mini  
Calzones com uma Salada de Meloa, Presunto, 
Rúcula e Canónigos e desfrute de uma refeição  
leve, equilibrada e bem italiana! Mais um Sumo 
de Cenoura, Citrinos e Canela e no final, terá  
vontade de dizer: “Mamma Mia!”

Veja a receita
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Sumo Detox Vegan 
Cenoura e Citrinos

Salada colorida 
de Tomate com 

Morangos

AQUI

AQUI

Veja a receita

Veja a receita
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Sumo de Laranja Natural

A magia da fruta 

espremidinha na hora!
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O ditado popular diz que  
“a laranja de manhã é ouro, 

à tarde é prata e à noite mata”. 
Mas o que há de verdade neste 

ditado? Será que o sumo de 
laranja natural só deve ser 

consumido ao pequeno-almoço? 
E será que é demasiado calórico 
e com muito açúcar? Sabendo 
que é difícil resistir a um sumo 

de laranja natural fresco, fomos à 
procura das respostas.
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Os nutrientes 
da laranja

Os nutrientes 
da laranja

Apesar dos vários mitos 
existentes, os benefícios da 

laranja para a saúde são 
inequívocos por ser um fruto 

rico em alguns nutrientes 
essenciais, como:

• Vitamina C
• Ácido Fólico

 • Magnésio
• Potássio
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Benefícios do 
sumo de laranja 
natural

Benefícios do 
sumo de laranja 
natural
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Um relatório anual do Programa Nacional 
para a Promoção da Alimentação Saudá-
vel, realizado em 2015, mostra que a dieta 
pobre em fruta é um dos principais  
responsáveis para a perda de anos de vida 
saudável, pelo que a ingestão de sumo de 
laranja natural pode ajudar a contrariar 
esta tendência. O seu consumo contribui 
também para atingir as doses diárias de  
vitaminas e minerais recomendadas pelas 
normas da União Europeia e transpostas 
para a legislação nacional, principalmente 
em casos em que o consumo de fruta é  
insuficiente.

Provando que a laranja está associada a 
uma dieta saudável, um estudo publicado 
no Journal Nutrition & Diabetes indica que 
ingestão de sumo de laranja 100% natural 
ao pequeno-almoço, almoço ou jantar  
pode levar à perda de massa gorda.
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Quando 
beber este 
néctar?

Quando 
beber este 
néctar?
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Quando 
beber este 
néctar?

Quando 
beber este 
néctar?

Apesar de não haver uma hora certa para um bom 
sumo de laranja natural, está tradicionalmente mais 
ligado ao pequeno-almoço. Afinal, é uma importante 
fonte de energia, perfeita para começar o dia. É rico 
em vitamina C, ajuda a melhorar o nosso sistema 
imunitário, a pele e o humor! Mas ao almoço ou ao 
jantar, bem fresquinho, é também um ótimo  
acompanhamento, sobretudo para os pratos  
de carne.

Acompanhe o nosso 
frango assado com um 

sumo de laranja natural!
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A qualidade do Sumo 
de Laranja Natural 

feito na hora
 O ideal é beber o sumo espremido na hora, sem 
alterações ou aditivos uma vez que, a partir do 

momento em que o sumo é espremido, a vitamina 
C vai-se perdendo gradualmente devido ao 
contacto com o oxigénio. Mas será possível 

conservar o sumo e bebê-lo um pouco mais tarde? 
Claro que sim! 

Faça-o, mas guardando num recipiente fechado, 
para reduzir ao máximo o contacto com o ar.

 
Foi a pensar nisto que o Lidl decidiu criar uma 
solução para um sumo de laranja 100% natural, 

que se pode fazer na hora e consumir mais tarde. 
É simples: Escolha uma garrafa disponível junto 

à máquina de espremer e sirva-se!
 

No Lidl tem ainda a vantagem de usufruir de toda 
a qualidade da laranja do Algarve*. 

Com classificação IGP (Indicação Geográfica 
Protegida), estas laranjas de casca fina e cor forte 

tem um elevado teor de sumo, que é 
particularmente doce pelas características 

próprias do clima desta região.
 

* No período de inverno, quando a laranja do Algarve não está 
disponível, encontrará em loja, laranja do hemisfério sul.
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AQUI

Verifique se 
a sua loja tem 

Sumo de Laranja 
Natural

Veja como é fácil adquirir o seu sumo em loja

Estas são as opções de 

embalagem que poderá 

encontrar em algumas 

lojas Lidl:

330 ml ou 
1000 ml

Nota: Nem todas as opções estão disponíveis em todas as lojas.
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Mais para si.

Pronto
a saborear! 

Pronto
a saborear! 


