Salada de Batata com Azeitonas Pretas e Champignon (vegana)

Ingredientes
Batatas
Alho
Azeitonas
Champignon
Salsinha
Manjericão
Sal
Preparo
Cozinhe as batatas com sal, mas não deixe muito tempo, para que fiquem firmes.
Escorra e reserve.
Numa panelinha coloque azeite a gosto e o alho picadinho, frite-o e despeje tudo por cima das
batatas.
Acrescente a azeitona, o champignon, a salsinha e o manjericão, misture tudo e leve para gelar
ou sirva em temperatura ambiente.
Receitas Rápidas é um aplicativo desenhado exclusivamente para aquelas pessoas que
querem desfrutar da comida sem passar muito tempo na cozinha.
Nele encontrará todas as receitas rápidas de aperitivos, arrozes, macarrão, sopas, guisados,
verduras, legumes, carne, peixe, saladas, confeitaria, sobremesas, coquetéis e bebidas do melhor site
de cozinha do mundo www.tudoreceitas.com.
Todas as receitas lhe oferecemos em Receitas Rápidas são feitas em menos de 30 minutos,
além disso, poderá encontrar pratos que podem ser feitos em menos de 15 minutos.
Para os encontrar, pode usar o motor de busca manual e introduzir o prato que procura ou o
nome de um ingrediente específico.
Automaticamente será mostrada uma lista muito completa de todas aqueles receitas rápidas
que cumprem com as características da pesquisa.
Não sabe o que procurar?
Não se preocupe, também tem a opção de filtrar por tipo de prato que quer cozinhar ou pela
dificuldade do processo de elaboração.

Precisa de receitas rápidas sem glúten?
Procura receitas de cozinha de menos de 15 minutos e aptas para diabéticos?
É intolerante à lactose?
Temos a solução!
No Receitas Rápidas também encontrará aperitivos, pratos principais, molhos e sobremesas
aptos para celíacos, diabéticos e intolerantes à lactose.
Com este aplicativo de culinária rápida não terá que se preocupar nunca mais com o cardápio
nem com o tempo de elaboração, oferecemos-lhe listas completas e adaptadas às suas necessidades.
Além de lhe proporcionar um sistema de filtros prático e intuitivo, metemos ao alcance das suas
mãos milhares de receitas com imagens em cada passo, truques de cozinha e recomendações sobe
os melhores acompanhamentos.
Assim sendo, não só irá poupar tempo com as nossas receitas rápidas como também poderá
ter a oportunidade de ver como deve ir ficando o prato e comparar para se certificar que está fazendo
corretamente.
Queremos ajudar a preparar receitas de cozinha fáceis e rápidas, por isso oferecemos-lhe um
aplicativo tão completo e simples.
Se gostou muito de uma das nossas receitas, marque-a como favorita e acesse a ela sempre
que quiser.
Para marcar uma receita como favorita só tem que fazer clique sobre o coração que aparece
no canto superior direito da fotografia e já está!
Todas as suas receitas guardam-se na pasta “Minhas receitas favoritas” da página de início.
E como se tudo isto fosse pouco, uma vez dentro da receita que pretende cozinhar pode riscar
todos os ingredientes da lista que já tem e deixar por marcar os que ainda não tem.
Desta forma, oferecemos-lhe uma lista completa de ingredientes que serve como uma lista de
compras.
Esqueça esse negócio de apontar num caderno os produtos que tem que comprar para
cozinhar e leve o celular para o supermercado para usar diretamente o app e verificar o que falta.
Receitas Rápidas trabalha para lhe oferecer todos os pratos que cozinha rápida do mundo,
desde receitas próprias da gastronomia brasileira até elaborações típicas de países da América Latina,
como o México, Argentina ou Chile, assim como da Europa, como por exemplo Portugal e Espanha.
Deste modo poderá encontrar receitas de enchiladas rápidas, empanadas em menos de 30
minutos, crepes doces e salgados, canapés em menos de 15 minutos, coquetes fáceis e rápidos,
receitas de carne ao molho, almondegas caseiras, sobremesas rápidas de todo o tipo, cremes de
verduras, sopras frias e quentes, salmão no forno, coxinhas em pouco minutos e, como não podia
faltar, toda uma variedade de receitas vegetarianas e veganas fáceis e muito rápidas.

Deixe voar a imaginação e não se preocupe com o tempo, disso tratamos nós!
Navegue pelo Receitas Rápidas, escolha a receita que mais lhe agradar, verifique se tem todos
os ingredientes e prepare um prato delicioso em apenas uns minutos.
Desfrute do prazer de comer sem perder muito tempo cozinhando!
Não pense mais, baixe grátis este aplicativo e comece a descobrir as melhores receitas rápidas
e fáceis para jantar, almoçar, café da manhã ou petiscar.

http://www.cantinhovegetariano.com.br/2013/08/salada-de-batata-com-azeitonas-pretas-e.html
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