
DICAS e RECEITAS
PARA DIAS MELHORES

https://www.lojaoca.com.br/


Nesse momento difícil que atravessamos, nossa preocupação é com 
você. Todo o esforço para superar essa crise é a nossa prioridade. 

O isolamento é difícil, mas necessário para o bem de todos.  
Pensando em amenizar essa experiência, oferecemos algumas  

dicas que ajudam a superar esse momento, e também 
 reunimos algumas receitas. A ideia é que a tarefa de preparar pratos  

reconfortantes seja uma prática saudável e prazerosa.  
Comida nutre o corpo e a alma e nos fortalece para todo o tipo de situação.  
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Não pense no isolamento como  
algo ruim. A ideia é que esse  

esforço renderá frutos 
para que em breve todos  

possamos retomar nossas vidas com  
segurança. Encare esse momento  

como uma oportunidade de fazermos  
a nossa parte para o bem maior.  
É a chance de mostrar ao mundo  

como cada gesto, 
por menor que pareça, conta!

Aproveite para planejar uma rotina  
em casa. Determine horários  

para as atividades diárias, como por 
 exemplo, o tempo para trabalhar, no caso  

do home office, para ver TV, para  
conectar-se às redes sociais, para ler  
notícias, preparar as refeições... enfim, 

 esse planejamento nos ajuda  
a perceber de modo saudável como  

ainda somos capazes de manter  
o controle sobre nossas vidas.

Manter-se ativo fisicamente 
é uma excelente ferramenta 

contra o tédio. Faça 
exercícios possíveis de serem 

realizados dentro de casa 
e trabalhos manuais.

 Cozinhar é outra tarefa 
que pode 

ajudar muito.
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Use a tecnologia como uma 
ferramenta capaz de nos aproximar 

das outras pessoas. Existe uma 
infinidade de aplicativos que transmitem 

mensagensde voz e imagens 
e ainda permitem vídeo-chamadas. 

Veja esse momento como uma 
oportunidade para explorar 

essas possibilidades e ampliar 
seu conhecimento delas.

Manter o espírito de comunidade  
é importante. Mesmo no isolamento  

podemos pensar em modos de ajudar  
o próximo. Novamente a tecnologia  

aparece como uma ferramenta fundamental 
para espalhar informações relevantes  

de fontes confiáveis. A informação é nossa  
melhor arma nesse momento. É fundamental  

que ela seja de qualidade e realmente  
possa colaborar para melhorar  

a condição de todos.
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COM PANELA 
DE PRESSÃO 

CLOCK

RENDIMENTO: 5 PORÇÕES • TEMPO DE PREPARO: 40 MINUTOS

LEGUMES
COM FEIJÃO BRANCO

 INGREDIENTES:
• 3 xícaras (chá) de água
• 1 cubo de caldo de legumes
• ½ xícara (chá) de feijão  
 branco cru
• 1 xícara (chá) de vagem picada
• 1 batata grande cortada  
 em cubos pequenos
• 1 cenoura grande cortada  
 em rodelas médias

 MODO DE PREPARO:
1. Na panela de pressão  
 CLOCK, ferva a água e  
 dissolva o cubo de caldo  
 de legumes. Junte o feijão  
 e tampe a panela. Cozinhe  
 na pressão rápida, em fogo  
 médio, por 25 minutos,  
 contados a partir do início  
 da pressão. Retire do fogo  
 e gire gradualmente  
 a válvula de pressão para  
 que saia todo o vapor. 

2. Abra a panela, junte a batata,  
 a cenoura e a vagem. Tampe  
 e cozinhe na pressão por mais  
 3 minutos, contados a partir  
 do início da pressão.
3. Retire do fogo, aguarde  
 a saída do vapor, abra  
 a panela e sirva em seguida.
- VARIAÇÃO/DICA:
 Prepare pratos coloridos  
 e variados usando legumes  
 e verduras. 

https://www.lojaoca.com.br/produto/412661/panela-de-pressao-clock-original-polida-45l
https://www.lojaoca.com.br/
https://www.lojaoca.com.br/produto/412661/panela-de-pressao-clock-original-polida-45l
https://www.lojaoca.com.br/produto/412661/panela-de-pressao-clock-original-polida-45l


RENDIMENTO: 4 PORÇÕES • TEMPO DE PREPARO: 40 MINUTOS
TEMPO DE DESCANSO: 3 HORAS • TEMPO TOTAL: 3H40

FEIJÃO E ARROZ 
INTEGRAL COM QUINOA E CENOURA

 INGREDIENTES:
- FEIJÃO
• 1 xícara (chá) de  
 feijão-carioca cru
• 4 xícaras (chá) de água fervente
• 1 cubo de caldo de bacon 
• 1 colher (sopa) de óleo
• 2 dentes de alho espremidos
• 1 colher (sopa) de 
 cebola picada

- ARROZ INTEGRAL COM QUINOA  
 E CENOURA 
• 1 colher (sopa) de óleo
• 1 colher (sopa) de cebola picada
• 1 xícara (chá) de arroz integral cru
• ½ xícara (chá) de quinoa vermelha
• ½ xícara (chá) de cenoura picada
• 1 cubo de caldo de legumes 
• 2 xícaras (chá) de água fervente

 MODO DE PREPARO:
- FEIJÃO
1. Coloque o feijão em  
 uma tigela, cubra com água  
 e deixe de molho por 3 horas.
2. Escorra-o e transfira para  
 a panela de pressão CLOCK.  
 Junte a água e o cubo de  
 caldo de bacon. Misture  
 até dissolver. Tampe a panela  
 e cozinhe na pressão, em 
 fogo médio, por 20 minutos,  
 contados a partir do início  
 da pressão. Retire do fogo  
 e aguarde até que saia todo  
 o vapor. Abra a panela e  
 separe meia xícara (chá)  
 dos grãos de feijão cozido. 
3. Em uma frigideira, aqueça  
 o óleo e refogue o alho  
 e a cebola rapidamente,  
 até murchar a cebola. Junte  
 os grãos de feijão cozidos  
 e misture amassando-os  
 até formar uma massa. 
4. Volte o refogado à panela   
 de pressão e cozinhe em  

 
 fogo médio, com a panela  
 semitampada, por 10 minutos,  
 ou até o caldo encopar. Retire  
 do fogo e reserve aquecido.

- ARROZ INTEGRAL COM QUINOA  
 E CENOURA
5. Na panela de pressão CLOCK,  
 aqueça o óleo e refogue a  
 cebola rapidamente até  
 murchar. Junte o arroz,  
 a quinoa e a cenoura.  
 Misture bem. 
6. Dissolva o cubo de caldo  
 de legumes na água fervente 
 e transfira para a panela  
 de pressão. Tampe-a  
 e cozinhe em fogo médio, 
 por 5 minutos, contados  
 a partir do início da pressão.  
 Retire do fogo e aguarde  
 a saída de todo o vapor.
7. Abra a panela e sirva  
 em seguida acompanhado  
 do feijão.

COM PANELA 
DE PRESSÃO 

CLOCK
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GALINHADA  INGREDIENTES:
• 600g de peito de frango  
 em cubos
• Fio de óleo  
 (de sua preferência)
• 4 dentes de alho amassados
• 1 cebola picada
• 2 xícaras (chá) de arroz
• 2 folhas de louro
• 1 colher (sobremesa)  
 de cominho
• 1 colher (sobremesa)  
 de canela em pó
• ¼ maço de hortelã
• 2 colheres (sobremesa)  
 de cúrcuma
• 2 tomates picados  
 sem semente
• 1 dedo de moça  
 picada sem semente
• ½ alho poró picado
• 2 pimentas de cheiro  
 picadas sem semente
• 4 xícaras (chá) de caldo  
 de frango ou legumes
 

 MODO DE PREPARO:
1. Tempere o frango com sal.
2. Leve a caçarola Rochedo  
 Smart ao fogo. Coloque um  
 fio de óleo e doure o frango.  
 Retire da panela e reserve.
3. Na mesma panela coloque  
 a cebola picada, o alho,  
 o tomate, as pimentas  
 e o alho poró. Refogue até  
 os ingredientes  
 começarem a dourar.
4. Acrescente o arroz  
 e refogue ligeiramente.
5. Junte as folhas de louro,  
 cominho, canela e cúrcuma.  
 Tempere com sal.
6. Coloque o caldo de frango,  
 tampe a panela e cozinhe  
 até secar o caldo.
7. Espalhe a hortelã picada  
 por cima e sirva.

 

COM CAÇAROLA
ROCHEDO
SMART

RENDIMENTO: 6 PORÇÕES • TEMPO DE PREPARO: 1 HORA
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RENDIMENTO: 8 PORÇÕES • TEMPO DE PRÉ-PREPARO: 12 HORAS
TEMPO DE PREPARO: 1H30 • TEMPO DE TOTAL: 13H30

BACALHOADA

 INGREDIENTES:
• 800g de lombo de  
 bacalhau dessalgado
• 3 cebolas roxas fatiadas  
 em meia lua
• ¼ xícara (chá) de azeite  
 extra virgem
• 3 dentes de alho inteiros
• 4 batatas
• 1 xícara (chá) de salsa picada

• 2 xícaras (chá) de  
 azeitonas pretas
• 1 xícara (chá) de azeite extra virgem
• Sal, se necessário
• Papel alumínio
• Broa de milho amanhecida  
 e esfarelada picadinha
• 1 cubo de caldo de legumes 
• 2 xícaras (chá) de água fervente

 MODO DE PREPARO:
1. Tire as lascas do bacalhau.
2. Descasque e corte as batatas  
 em pedaços. Cozinhe em água  
 com sal até ficar “al dente”,  
 sem desmanchar, pois ainda  
 irão ao forno. Reserve.
3. Na caçarola Rochedo,  
 coloque ¼  de xícara de chá  
 de azeite e doure a cebola  
 roxa. Reserve.
4. Monte a bacalhoada em camadas:  
 no fundo da Assadeira Rochedo  
 Celebra, coloque uma camada  
 de batata, uma camada de  
 cebola, uma de bacalhau e  
 algumas azeitonas. Repita  
 a operação até acabar todos 
  

 os ingredientes. Coloque  
 azeite entre todas as camadas  
 para a bacalhoada ficar bem  
 molhadinha e sal, se necessário.
5. Cubra a forma com papel  
 alumínio e leve ao forno a  
 180°C por 20 minutos. Passados  
 os 20 minutos aumente  
 a temperatura para 220°C,  
 retire o papel alumínio,  
 coloque as broas de milho  
 esfareladas sobre toda  
 a bacalhoada. Regue com um  
 fio de azeite por cima de tudo.
6. Aumente o forno para  
 250ºC e asse até dourar  
 (aproximadamente 30 minutos.). 

COM CAÇAROLA
ROCHEDO
SMART
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RENDIMENTO: 10 PORÇÕES • TEMPO DE PREPARO: 20 MINUTOS
TEMPO DE FORNO: 15 MINUTOS • TEMPO TOTAL: 35 MINUTOS

ROCAMBOLE
DE COCO

 INGREDIENTES:
- MASSA
• 6 ovos
• 6 colheres (sopa)  
 de açúcar
• 3 colheres (sopa)  
 de amido de milho 
• 3 colheres (sopa)  
 de farinha de trigo
• 1 colher (chá) de fermento 
 em pó

- RECHEIO
• 3 colheres (sopa) de amido  
 de milho 
• 2 xícaras (chá) de leite desnatado
• 1 xícara (chá) de açúcar
• ½ xícara (chá) de coco ralado
• 1 colher de café de essência  
 de baunilha
- PARA POLVILHAR 
• açúcar de confeiteiro

 MODO DE PREPARO:
- MASSA
1. Forre a assadeira Rochedo  
 Celebra com papel manteiga  
 e reserve.
2. Preaqueça o forno em  
 temperatura média (180°C).
3. Bata na batedeira as claras  
 em ponto de neve firme. Junte  
 o açúcar e as gemas, sem  
 parar de bater. Incorpore  
 delicadamente o amido de  
 milho, a farinha e o fermento.
4. Espalhe a massa na assadeira  
 e leve ao forno por 15 minutos.
5. Desenforme quente, sobre um  
 guardanapo úmido, retire o papel  
 manteiga e enrole. Reserve.
 

- RECHEIO
6. Em uma panela, dissolva  
 o amido de milho no leite  
 desnatado. Junte o açúcar  
 e leve ao fogo médio,  
 mexendo sempre,  
 até engrossar. Abaixe o fogo  
 e cozinhe por 20 minutos, 
 mexendo de vez em quando.
7. Junte o coco e misture bem.  
 Cozinhe por mais 5 minutos  
 ou até ficar cremoso.  
 Deixe esfriar. 
8. Abra o rocambole e espalhe  
 o recheio. Enrole novamente,  
 coloque uma travessa e polvilhe  
 o açúcar de confeiteiro. Sirva frio.

COM ASSADEIRA
COM TAMPA
ROCHEDO
CELEBRA
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RENDIMENTO: 20 PORÇÕES • TEMPO DE PREPARO: 5 MINUTOS
TEMPO DE FORNO: 25 MINUTOS • TEMPO TOTAL: 30 MINUTOS

BOLINHO
DE CARNE  INGREDIENTES:

• 500g de carne moída
• 1 cebola pequena picada
• 2 dentes de alho amassados
• 1 colher (chá) de sal

 MODO DE PREPARO:
- MASSA
1. Forre a assadeira Rochedo  
 Celebra com papel manteiga  
 e reserve.
2. Preaqueça o forno em  
 temperatura média (180°C).
3. Bata na batedeira as claras  
 em ponto de neve firme. Junte  
 o açúcar e as gemas, sem  
 parar de bater. Incorpore  
 delicadamente o amido de  
 milho, a farinha e o fermento.
4. Espalhe a massa na assadeira  
 e leve ao forno por 15 minutos.
5. Desenforme quente, sobre um  
 guardanapo úmido, retire o papel  
 manteiga e enrole. Reserve.
 

• 1 colher (sopa) de  
 cheiro-verde picado
• ½ xícara (chá) de amido  
 de milho 

- RECHEIO
6. Em uma panela, dissolva  
 o amido de milho no leite  
 desnatado. Junte o açúcar  
 e leve ao fogo médio,  
 mexendo sempre,  
 até engrossar. Abaixe o fogo  
 e cozinhe por 20 minutos, 
 mexendo de vez em quando.
7. Junte o coco e misture bem.  
 Cozinhe por mais 5 minutos  
 ou até ficar cremoso.  
 Deixe esfriar. 
8. Abra o rocambole e espalhe  
 o recheio. Enrole novamente,  
 coloque uma travessa e polvilhe  
 o açúcar de confeiteiro. Sirva frio.

COM ASSADEIRA
COM TAMPA
ROCHEDO
CELEBRA
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CURAU  INGREDIENTES:
• 2 latas de milho verde
• 3 xícaras (chá) de leite
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1 colher (sopa) de margarina
• 5 colheres (sopa) de amido  
 de milho
- PARA POLVILHAR:
• canela em pó

 MODO DE PREPARO:
1. Bata no liquidificador  
 o milho e o leite, até obter  
 uma mistura homogênea.
2. Na panela Rochedo  
 Smart peneire a mistura  
 e junte o amido de milho, 
 o açúcar e a margarina. 
 Leve ao fogo médio, mexendo   
 sempre até engrossar.
3. Retire do fogo e distribua  
 em 12 tigelinhas.
4. Polvilhe a canela, deixe  
 esfriar e sirva em seguida.

RENDIMENTO: 12 PORÇÕES • TEMPO DE PREPARO: 10 MINUTOS

COM PANELA
ROCHEDO
SMART
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RENDIMENTO: 10 PORÇÕES • TEMPO DE PREPARO: 40 MINUTOS
TEMPO DE GELADEIRA: 3 HORAS • TEMPO TOTAL: 3H40

MANJAR
DE COCO QUEIMADO

 INGREDIENTES:
- MANJAR
• 1 xícara (chá) de coco ralado
• 1 xícara (chá) de açúcar
• ½ xícara (chá) de água
• 10 colheres (sopa) de  
 amido de milho 
• 1 litro de leite

• 1 vidro pequeno de leite  
 de coco  (200 ml)
- CALDA
• ½ xícara (chá) de açúcar
• 3 colheres (sopa) de água
• 1 vidro pequeno de leite  
 de coco morno (200 ml)

 MODO DE PREPARO:
- MANJAR
1. Na panela multifuncional  
 Rochedo Smart coloque  
 o coco e leve ao fogo médio,  
 mexendo sempre,  
 até dourar. Reserve.
2. Na panela Rochedo Smart 
 18 cm misture o açúcar e  
 a água. Leve ao fogo médio,  
 sem mexer, até obter uma calda  
 com coloração dourada.
3. Dissolva o amido de milho 
 no leite. Acrescente à calda,  
 junte o leite de coco e o coco  
 queimado reservado e cozinhe,  
 em fogo médio, mexendo  
 sempre, até engrossar.
4. Molhe uma forma de furo  
 central média (22 cm de  
 diâmetro). Coloque o creme  
 e deixe esfriar. Leve à  
 geladeira por 3 horas  
 ou até ficar firme.

- CALDA
5. Na panela multifuncional  
 Rochedo Smart coloque  
 o açúcar e a água  
 e leve ao fogo médio,  
 sem mexer, até obter  
 uma calda com coloração  
 dourada. Junte o leite  
 de coco morno  
 e mexa até obter  
 uma calda espessa.
6. Espere esfriar e coloque  
 sobre o manjar antes de servir.

COM PANELAS
ROCHEDO
SMART
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