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Truta, broa e pipoca 
Ingredientes 
1 truta do Rio Minho 

1 pimento verde 

1 pimento vermelho 

1 fatia de broa de milho 

90 gr de milho (para pipoca) 

50 gr de azeitona preta  

Cebolinho 

 

 
 

 

1. Limpe e amanhe a truta com auxílio de água fria corrente 
2. Retire os filetes da truta e dos mesmos retire a parte da 

barriga 
3. Com auxílio de uma pinça, retire as espinhas do filete e 

coloque de seguida num recipiente com sal (aromatizado com 
ervas ou mesmo fumado, opcional) com a pele voltada para 
cima 

4. Deixe salgar por 20 min  
5. Enquanto isso, retire o caroço das azeitonas. Espalhe num 

tabuleiro forrado a papel vegetal e leve ao forno a 180⁰ C por 
15 min. Retire e triture até obter um pó. Reserve. 

6. Coloque o milho numa panela com um fio de azeite e tape. Em 
lume brando deixe cozinhar até obter pipocas. Retire do lume 
deixe arrefecer. De seguida triture até obter um pó. Reserve. 

7. Numa boca de fogão leve os pimentos verde e vermelho ao 
lume em contacto direto com a chama até obter uma crosta 
negra. Retire a pele a quente sem utilizar água. Triture 
acrescentando um fio de azeite e sal até obter uma 
consistência de gel. Reserve. 

8. Corte uma fatia generosa de broa de milho e toste 
ligeiramente ao forno. 

9. Retire a truta da salmoura e passe um pano húmido para 
retirar o excesso de sal. Coloque num tabuleiro com um fio de 
azeite no fundo e com o auxilio de um maçarico flameje os 
filetes com a pele virada para cima.  

10. Para empratar, coloque a broa na base com o filete de truta 
por cima. Espalhe os géis de pimento paralelamente um ao 
outro e espalhe os pós no topo dos mesmos. Finalize com 
cebolinho picado na hora. 

 

 

Cabrito, pêra e batata doce 
Ingredientes 
1 pá de cabrito da região de Padornelo 

Vinho verde tinto vinhão 

Ervas aromáticas 

1 cebola média 

3 pêras rocha 

1 batata doce média 

Manteiga 

2 Limões 

 

 

 

 
 

1. Passe a pá de cabrito por água corrente e se necessário retire 
alguma da gordura em excesso. 

2. Coloque o cabrito numa marinada com água e sal (20g / Lt) e 
sumo de limão. Deixe no frio durante a noite. 

3. Retire a pá de cabrito e coloque nas mantas, coberto no frio 
para extrair o excesso de água. Deixe no mínimo 4 horas. 

4. Retire o cabrito do frio e coloque num tabuleiro. Cubra com a 
marinada composta por azeite, sal, o vinhão uma cebola 
cortada com a casca e as ervas a gosto. Deixe durante a noite. 

5. Coloque o cabrito no forno a vapor a 160⁰ C até a carne 
desprender facilmente do osso. Retire e reserve. 

6. Entretanto, coloque uma pêra inteira descascada a cozer num 
preparado de água e vinhão. Coloque outra, cortada em 
gomos generosos a assar no forno com um fio de azeite e sal. 
A restante, lamine muito9 finamente e polvilhe com açúcar. 
Coloque num desidratador (pode utilizar o forno ou uma 
estufa em alternativa) a 75⁰ C durante 48h até extrair toda a 
água. Reserve. 

7. Lave a batata doce e pique ligeiramente com auxilio de um 
garfo. Embrulhe em papel de alumínio e deixe assar no forno 
a 160⁰C até cozer. Retire e reserve. 

8. Entretanto desfie muito bem o cabrito e coloque numa forma 
de bolo inglês até ter a forma de uma terrina. (com a restante 
marinada pode levar ao lume com uma colher de manteiga até 
reduzir) 

9. Para empratar, coloque todos os ingredientes no prato e 
decore com ervas a gosto. 
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Estrolho doce  
Ingredientes 
250 gr de ralão (estrolho) 

4 ovos 

200 gr de açúcar  

Leite 

 

 

 
 

1. Lave o estrolho em várias águas para retirar as peliculas. 
Escorra muito bem. 

2. Leve ao lume a cozer, com vidrado de limão e canela em pau 
durante cerca de 2h. 

3. Adicione o açúcar e deixe formar uma calda brilhante. Deixe 
evaporar todo o liquido. 

4. De seguida, triture tudo muito bem e passe num passador ou 
numa peneira fina até obter um puré. 

5. Adicione ao puré o leite até obter uma consistência leve.  
6. Separe as gemas das claras. Adicione às gemas um pouco 

deste preparado para evitar que elas cozam. Adicione as 
gemas ao preparado. 

7. Deixe cozinhar lentamente até á consistência pretendida. 
8. Sirva numa taça polvilhada de canela em pó. 
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