Receitas Especiais
para micro-ondas Midea Liva

Saboreie o grande momento
da Midea no Brasil.

Linha de micro-ondas Midea Liva.
Pediu novidade? Tá na mesa!

A Midea apresenta sua primeira linha de micro-ondas desenvolvida
e produzida no país e feita especialmente para os hábitos
do consumidor brasileiro. Tudo isso com a expertise de quem
é uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo.

• Uma linha completa com 5 modelos pensados para
o consumidor brasileiro: 20L Espelhado ou Branco, 25L Grill
e 30L nas versões com ou sem Grill.

Sucesso aqui
e no mundo inteiro.
Somos uma empresa global: maior fabricante de micro-ondas
+ condicionadores de ar do mundo.*
Possuímos mais de 180 mil funcionários e 12 fábricas no mundo,
sendo duas delas no Brasil – em Canoas (RS) e Manaus (AM).

. * Fonte: Euromonitor International Limited - Produção em Volume de Eletrodomésticos/2013.

A Midea tem 9 laboratórios de análise de produto e as mais
importantes certificações de qualidade, tanto tecnológicas
quanto ambientais.

• Múltiplas funcionalidades, com grande variedade de menus
pré-prontos: Menu Kids, Menu Chef, Menu Saúde, Menu Dia
a Dia, Menu Descongelar e Menu Grill.

Tempero próprio:
funções que só a Midea tem.
PRATICIDADE INOVADORA PARA O DIA A DIA!
Função Limpa Fácil: facilita a retirada
da sujeira acumulada com um simples copo
com água e rodelas de limão.

Contamos com ampla rede de assistências técnicas
credenciadas pelo país para todos os produtos.
MAIS SAÚDE E SABOR
COM SISTEMA EXCLUSIVO!
Função Mais Leve: reduz a gordura
na preparação dos alimentos,
deixando-os mais saudáveis.

CLASSIFICAÇÃO “A”
DE ECONOMIA NO INMETRO
EM TODAS AS CAPACIDADES.

Viva o momento
das refeições
com mais satisfação
e menos trabalho!
eletrodomésticos

Descubra o verdadeiro sabor
da praticidade utilizando os novos
micro-ondas Midea Liva no seu dia a dia.
Confira as nossas receitas e prepare
pratos gostosos, fáceis de fazer
e com aquele toque de rapidez
que toda a família adora.
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Menu Dia a Dia
Tecla Arroz
Arroz
Receita simples, com variações de caldo, espumante ou outros ingredientes
(amêndoas, vegetais, temperos etc.)
Rendimento: 3 porções
Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de arroz branco
• 2 xícaras (chá) água fria
• ½ colher (chá) de alho desidratado
• ½ colher (chá) de sal
• ½ colher (sopa) de óleo ou azeite de oliva
Tempo: 15 min, em potência 100%.
Rendimento: 6 porções
Ingredientes:
• 2 xícaras (chá) de arroz branco
• 4 xícaras (chá) de água fria
• 1 colher (chá) de alho desidratado
• 1 colher (chá) de sal
• 1 colher (sopa) de óleo ou azeite de oliva
Tempo: 18 min, em potência 100%.
Como fazer:
Aguarde 10 min de tempo de espera. Em seguida, solte o arroz. Se ele estiver muito
quente poderá ficar quebrado e úmido.
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Risoto Italiano
Ingredientes:
• 1 dente de alho ralado
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 xícara (chá) de arroz arbóreo
• 10g de funghi
• ¼ xícara (chá) de vinho seco
• 600 ml de caldo de vegetais e ervas aromáticas
• ¼ xícara de creme de leite fresco
Como fazer:
Em um refratário, coloque o alho, a manteiga e o arroz arbóreo, levando ao microondas por 1 min na potência 100%. Adicione o vinho e coloque mais 1 min. Adicione o
funghi e 300ml do caldo e leve por mais 5 min. Mexa bem, coloque o restante do caldo
e leve por mais 5 min. Mexa bem e adicione mais 2 min. Mexa novamente, coloque o
creme de leite e leve ao micro-ondas por mais 1 min. Sirva úmido e cremoso na hora.

Tecla Prato Favorito
Com esta tecla, você pode programar a receita que mais utiliza em seu micro-ondas.
Ex: torrar amendoim, aquecer lasanha congelada, assar pão de queijo congelado etc.

Função Limpa Fácil

Menu Kids
Tecla Cupcake
Bolo de Caneca
Ingredientes:
• 1 ovo pequeno
• ¼ xícara (chá) de leite
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
• ½ colher (chá) de fermento em pó
Como fazer: Misture tudo e coloque em um refratário, caneca ou xícara com
capacidade de 300ml. Leve ao micro-ondas por 3 min na potência 100%.
Obs: É possível fazer bolos de misturas prontas também. Neste caso, divida a massa
em formas de silicone ou forminhas de papel. O tempo pode variar de 2 a 3 min.

Cupcake

Leve ao micro-ondas um refratário com capacidade de
500ml, com uma xícara (chá) de água fria e 2 rodelas
de limão. Acione a tecla Limpa Fácil. Após este tempo,
abra a porta, passe um papel toalha na parte interna,
onde a sujeira e gordura interna terão amolecido. Passe
um pano ou esponja macia com detergente neutro e,
em seguida, um pano úmido e limpo para retirar todo
detergente. O tempo da operação é 3 min, em potência 100%.

Ingredientes:
• 1 ovo pequeno
• ¼ xícara(chá) de leite
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 5 colheres (sopa) de farinha de trigo
• ½ colher (chá) de fermento em pó

Obs: Mantenha o prato giratório e as rodinhas do suporte central sempre limpos para
melhor funcionamento do micro-ondas.

Como fazer: Misture bem todos os ingredientes e coloque em 6 forminhas de silicone
forradas com papel. Leve ao micro-ondas por 2 min na potência 100%. Se preferir
coloque toda a receita na caneca e faça um único bolo.
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Pudim de Caneca

Pão de Caneca

Calda:
Ingredientes:
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 1 colher (sopa) de água

Ingredientes:
• 1 ovo
• 1 xícara (chá) de mistura para fazer pão
• Chia ou aveia e linhaça
• ½ colher (chá) de fermento biológico seco
• 3 colheres (sopa) de leite desnatado
• 1 pitada de sal
• 1 colher de (chá) manteiga ou margarina

Como fazer:
Leve ao micro-ondas em um ramequim ou refratário
pequeno por 2 min. Mexa bem e espalhe na forma.
Pudim:
Ingredientes:
• 1 ovo pequeno
• ½ xícara (chá) de leite condensado
• 125ml de leite
• ½ tampinha de essência de baunilha
Como fazer:
Misture tudo muito bem e coloque na forma caramelada.
Tempo de micro-ondas:
• 1 ramequim de 150ml: potência 50% por 2 min para fazer pudim liso ou 1 min
na potência 100% para pudim com buraquinhos
• 2 minipudins de 75ml cada 1min15s em potência 50% (liso)
• 1 pudim 300ml 2 min na potência 100% (com buraquinhos)
Obs: A variação de tempo e de potência interfere na textura. Para quem prefere pudins
com furinhos, o ideal é potência máxima. Para quem gosta dos lisos, potências entre
30% e 50%.

Como fazer:
Misture tudo e leve no refratário para levedar a massa, cobrindo com filme plástico na
potência 20% por 1 min. Deixe terminar o crescimento até dobrar de volume na própria
forma. Quando estiver pronto, pincele com gema e coloque sementes de linhaça,
aveia ou chia sobre as gemas. Leve ao micro-ondas por 1min70s na potência 70% para
que asse lentamente e fique um pão leve e fofinho. Se preferir, leve ao dourador de
1min30s a 2 min para dourar. Retire do micro-ondas e pincele margarina ou azeite de
oliva para ficar fofinho e impedir a criação de crosta.

Pão de Fibras
Ingredientes:
• 4 colheres (sopa) de farelo de aveia (fino)
• 2 colheres (sopa) de fibra de trigo (fino)
• 2 ovos pequenos
• 3 colheres (sopa) de leite desnatado
• 1 pitada de sal
• 1 colher (chá) de fermento químico em pó
Como fazer:
Misture tudo e leve ao micro-ondas em uma xícara de 300ml ou refratário retangular
(16X9cm) por 3 min na potência 100%.
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Tecla Brigadeiro
Brigadeiro
Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 2 colheres (sopa) de achocolatado em pó
• 1 colher (sopa) de manteiga sem sal ou margarina
Como fazer:
Leve ao micro-ondas por 4 min na potência máxima, mexa
bem e volte por mais 2 min. Verifique o ponto com uma colher, lembrando que, ao
esfriar, ficará mais firme, no ponto para enrolar. Retire do refratário e coloque sobre
um recipiente menor. Cubra com filme plástico para não ressecar ou criar uma crosta
açucarada. Quando esfriar, enrole e decore a gosto.

Tecla Pipoca
Pipoca (1)
Ingredientes:
• 50g de grãos de pipoca tipo importação
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva
• Sal a gosto

Pipoca (2)
Ingredientes:
• 100g de pipoca em grãos
• 1 colher (sopa) de manteiga
• Sal a gosto
Como fazer:
Coloque em um refratário os grãos de pipoca e a manteiga. Tampe e leve ao microondas por 4min30s. O intervalo entre um estouro e outro não deverá ultrapassar 3
segundos. Retire e salgue a gosto.
Obs: O tipo de gordura (manteiga, óleo, azeite de oliva etc.) não interfere no tempo
de preparo.

Pipoca de Pacote
Ingredientes:
Para 100g, o tempo é de 2min40s.
Observe sempre o intervalo entre um estouro e outro. O tempo pode variar também
dependendo da temperatura ambiente. Ex: No litoral, a pipoca pode estourar mais
rápido no verão. Já se o pacote foi armazenado no litoral e estiver com muita
umidade, vai demorar mais tempo.

Como fazer:
Coloque os grãos no refratário, juntamente com o azeite. Tampe e leve ao microondas por 2min40s. Entre um estouro e outro não pode haver intervalo maior que 3
segundos.
Retire e salgue a gosto.
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Menu Saúde
Tecla Legume
Beterraba
Inteira
Ingredientes:
• 3 beterrabas pequenas (320g) inteiras
Tempo: 7 min em potência 100% (vire na metade do tempo).
Palito
Ingredientes:
• 250g de beterraba cortada em palito

Cebola em fatias
Ingredientes:
• 500g de cebolas fatiadas em meia-lua
Tempo: 3min30s em potência 100%
Obs: Com este tempo, os vegetais adquirem textura “al dente”.
É possível variar o tempo de acordo com os hábitos, gostos
pessoais e temperatura dos vegetais. O ideal é cozinhar sempre
com tampa ou plástico filme, sem adicionar água. Apenas cozinhe
com o próprio vapor dos alimentos, mantendo o valor nutritivo e a coloração. Aguarde
o tempo de espera de 5 a 10 min, dependendo da quantidade, para chegar ao ponto
desejado.
* Curiosidade: Tempo de espera é o tempo em que as moléculas (água, açúcar ou
gordura) ainda estão agitadas e produzindo calor no alimento. Isso significa que ele
ainda está cozinhando, mesmo com o micro-ondas desligado.

Tempo: 5 min em potência 100%

Função Mais Leve
Cenoura em Cubos
Ingredientes:
• 2 cenouras médias (250g) em cubos
Tempo: 4 min em potência 100%

Couve-flor

Bacon
Em cubos
Ingredientes: 140g de bacon em cubos
Como fazer: Deposite os cubinhos em um refratário e coloque uma tampa, levando
ao micro-ondas por 6 min, em potência 100%. Mexa na metade do tempo.
Em fatias

Ingredientes:
• 1 couve-flor pequena (250g), em buquês pequenos

Ingredientes: ½ embalagem de bacon em tiras (6 unid), entre folhas de papel toalha.

Tempo: 4 min em potência 100%

Como fazer: Leve ao micro-ondas por 4 min +1+1 min. Vire na metade do tempo.
Sempre em potência 100%.

18

19

Função Mais Leve

Salsichas

Linguiça

2 Unidades (100g)
Tempo: 1 min, em 100% de potência.

Ingredientes:
• 500g de linguiça de pernil grossa

4 Unidades (200g)
Tempo: 2min30s, em 100% de potência, com fundo de água.

Tempo: 6min +2+2, em potência 100%.

Hambúrger
Ingredientes:
• 1 hambúrguer (56g) congelado
Tempo: 1min40s + 1min30s de grill.

Empanados Crocantes

Ovo Frito
Ingredientes:
• 1 ovo (temperatura ambiente)
Como fazer: 30s em potência 100%, para ficar ao ponto.
Untar forma com margarina ou óleo.
Obs: O ponto poderá variar entre 30s a 1 min, de acordo
com os hábitos, gostos pessoais ou temperatura do ovo.

Ingredientes:
• 1 embalagem de empanados crocantes congelados (300g)

Omelete

Tempo: 4 min de micro-ondas + 9 min no grill com suporte.

Ingredientes:
• 2 ovos batidos
• Sal e pimenta do reino a gosto

Empanados (modelo sem Grill)
Ingredientes:
• 1 embalagem de empanados crocantes congelados (300g)
Como fazer:
Distribua os empanados em um refratário e leve ao micro-ondas por 5 min e mais 2
min, com pedacinhos de manteiga ou margarina. Vire os empanados na metade do
tempo, sempre em potência 100%.
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Como fazer: Leve ao micro-ondas por 60s, mexa e coloque por mais 60s. Não é
necessário adicionar gordura, o que torna o alimento muito mais leve.
Atenção: Nunca coloque ovo inteiro para cozinhar com a casca. Ele explode!
* Curiosidade:
1 ovo inteiro frito tem 216 calorias / 3,80 proteínas / 17,20 lipídios.
1 ovo cozido tem 157,5 calorias / 12,80 proteínas / 11,50 lipídios.
Feito no micro-ondas, ele ficará mais próximo do valor energético do ovo cozido.
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Função Mais Leve

Tecla Batata

Batata Frita

Batata Recheada

Ingredientes:
• 200g batata frita congelada pré-frita

Ingredientes:
• 1 batata grande (em temperatura ambiente)
para fazer recheada ou purê.

Tempo: 4 min de micro-ondas + 9 min
no dourador.

Batata Frita (micro-ondas sem Grill)

Tempo: Lave bem a casca e faça alguns furos
superficiais na casca. Leve ao micro-ondas sobre
um refratário por 4 min.
Vire na metade do tempo. Potência 100%.

Ingredientes:
• 200g batata frita congelada pré-frita

Batata Picada

Como fazer: leve ao micro-ondas em um refratário por 6 min na potência máx. Retire,
mexa e, se necessário, deixe mais 1 ou 2 minutos.

Ingredientes:
• 500g de batata em cubos, rodelas ou pedaços.

Tecla Sopa

Como fazer: Corte as batatas em tamanhos iguais e coloque em um refratário.
Adicione 2 colheres (sopa) de água e coloque uma tampa ou filme plástico para criar
vapor e acelerar o cozimento. Leve ao micro-ondas por 7 min em potência 100%,
mexendo na metade do tempo.

Sopa
1 porção individual (instantânea)
Como fazer:
Ferva uma caneca com 200ml de água por 2 min e misture o conteúdo do envelope.
4 porções
Como fazer:
Ferva 1L (água), com 60 a 75g do envelope. Misture e leve ao micro-ondas por 15min,
mexendo na metade do tempo.
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Menu Grill
Tecla Pizza
Pizza
1 fatia 115g de pizza fria
Como fazer: 1min30s, em potência 100%, mais 3min30s com dourador.

Tecla Combinado
Nugget Crocante
Como fazer: 4min, em potência 100%, para descongelar e aquecer. Depois,
9min no dourador.

Pão de Queijo
8 Unidades (200g)
Como fazer: 4min30s em potência 100%, mais 5 min com dourador.
Pão de Queijo Coquetel - 15 Unidades (200g)
Como fazer: 8 min em potência 80%, mais 7min com dourador.

Escalopes com sal e pimenta
Ingredientes:
• 2 bifes (150g)
• Sal e pimenta a gosto
Como fazer:
Leve ao micro-ondas por 1 min na potência máxima. Depois, coloque no dourador por mais
4 min.

Escalopes com sal e pimenta (modelo sem Grill)
Ingredientes:
• 2 bifes (150g)
• Sal e pimenta a gosto
Como fazer:
Leve ao micro-ondas por 1 min na potência máxima. Sem virar, adicione mais
1min30s. Fica úmido e macio, porém mais clarinho.

Espetinho de Filé
Ingredientes:
• Filé mignon cortado em cubos
• Bacon
• Cebola
• Molho de Soja
Como fazer:
Deixe os cubinhos de filé mignon no molho de soja enquanto corta o bacon e a cebola.
Utilize espetos de madeira, intercalando os ingredientes (carne, cebola, carne, bacon,
carne, cebola e carne). Faça 4 espetinhos com molho de soja (60g cada). Leve ao microondas por 1 min, em potência máxima. Vire, pincele molho de soja e coloque mais 30s
na potência máxima e mais 2 min no dourador. Com o molho, o bacon e cebola ficam
muito mais douradinhos. E os espetos, mais macios e suculentos.
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Espetinho de Filé (modelo sem Grill)
Ingredientes:
• Filé mignon cortado em cubos
• Bacon
• Cebola
• Molho de Soja
Como fazer:
Deixe os cubinhos de filé mignon no molho de soja enquanto corta o bacon e a cebola.
Utilize espetos de madeira, intercalando os ingredientes (carne, cebola, carne, bacon,
carne, cebola e carne). Faça 4 espetinhos com molho de soja (60g cada). Leve ao microondas por 1min, em potência máxima. Vire, pincele mais molho e leve ao micro-ondas
por mais 1 min. O molho de soja deixa uma aparência dourada e o espetinho fica
macio e suculento.
Obs: O bacon poderia ser dourado antes, separadamente, e depois espetado.

Menu Chef
Tecla Frutas*

* Disponível somente no micro-ondas Midea Liva 30L sem grill

Banana com canela
Ingredientes:
• 2 bananas
• ½ colher de (sopa) açúcar
• Uma pitada de canela em pó
Tempo: 1min30s.

Abacaxi fatiado com canela
Ingredientes:
• 2 fatias de abacaxi (170g)
• Açúcar e canela a gosto
Tempo: 1min30s, em potência 100%.

Abacaxi em rodelas
Ingredientes: 1 abacaxi inteiro (700g) fatiado
Tempo: 4 min.

Maçã fatiada com canela
Ingredientes:
• 1 maçã (150g) cortada ao meio
• Açúcar e canela a gosto
Como fazer:
1min30s em potência 100%. Vire na metade do tempo.
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Pera ao vinho
Ingredientes:
• 2 peras (400g)
• 1 xícara (chá) de vinho
• ½ xícara (chá) de açúcar
• Cravo e canela a gosto
Como fazer:
Leve o cravo, a canela, o vinho e o açúcar ao micro-ondas por 2 min. Mexa bem
o açúcar. Coloque as peras cortadas ao meio, sem as cascas, e leve por uns 3 min,
em 100% de potência, virando na metade do tempo.

Tecla Tomate Seco
Tomate seco
Ingredientes:
• 1 kg de tomate italiano ou rasteiro
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 1 colher (sopa) de sal
• 1 dente de alho
• Pimenta do reino e ervas frescas a gosto
• Azeite de oliva
Como fazer:
Corte os tomates ao meio, retire toda semente e reserve. Misture o sal e o açúcar
e adicione pitadas da mistura dentro dos tomates. Leve ao micro-ondas em um
refratário por 24 min na potência 100%. Vire e retire todo o líquido a cada 4 min.
Intercale com papel toalha, para diminuir o tempo de preparo, trocando de posição os
tomates e verificando a umidade do papel.
Depois de desidratar os tomates, coloque em um recipiente e tempere com azeite de
oliva, sal, pimenta do reino e ervas frescas. Adicione também 1 dente de alho picado.
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Receitas utilizando os menus
pré-prontos dos Micro-ondas

Midea Liva 20L Espelhado e 20L Branco
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Menu Dia a Dia
Tecla Aquecer Bebida
Chá
1 xícara (150ml) em temperatura ambiente
Tempo: 1min30s para atingir 68ºC.

Leite
1 xícara (150ml) em 16ºC (saído da geladeira)
Tempo: 1min40s para atingir 69ºC.

Café
1 xícara (60ml) em 30ºC
Tempo: 20s para atingir 56ºC.

Tecla Aquecer Prato
Se a comida esfriou e você quer aquecer, basta colocar uma tampa sobre o
prato e levar ao micro-ondas em potência 100% por 2 min. O tempo poderá variar
dependendo da quantidade e da temperatura inicial do alimento.
Obs: A tampa serve para criar vapor, esquentar o alimento por igual e evitar sujeira no
interior do forno.
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Função Limpa Fácil
Em um refratário com capacidade de 500ml, coloque
uma xícara (chá) de água fria e 2 rodelas de limão. Leve
ao micro-ondas e acione a tecla Limpa Fácil. Após este
tempo, abra a porta, passe um papel toalha na parte
interna, onde estará a sujeira e a gordura amolecidas.
Passe um pano ou esponja macia com detergente
neutro e, na sequência, outro pano úmido e limpo, para
retirar todo detergente. Tempo 5 min, em potência 100%.
Obs: Mantenha o prato giratório e as rodinhas do suporte central sempre limpos para
melhor funcionamento do micro-ondas.

Tecla Arroz
Arroz
Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de arroz branco
• 2 xícaras (chá) de água
• 1 dente de alho ralado
• 1 colher de (sopa) de óleo
• Sal a gosto

Tecla Batata
Batata em cubos
250g - Como fazer: 6 min em potência 100%, mexendo na metade do tempo.
500g - Como fazer: 9 min em potência 100% com 1 colher (sopa) de água.
Obs: Cubra o refratário com tampa ou filme plástico.

Tecla Pudim
Pudim
Calda:
Ingredientes:
• ½ xícara de (chá) de açúcar
• 3 colheres (sopa) de água
Como fazer:
Leve uma forma de vidro ou cerâmica ao micro-ondas por 10 min, mexendo a cada
4 min. Os 2 últimos minutos devem ser divididos de 30s a 30s. Se desejar a calda
mais escura, adicione mais tempo, sempre de 30s em 30s, já que queima facilmente.
Espalhe e deixe esfriar.
Pudim:
Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado
• 2 latas (a mesma) de leite
• 3 ovos
• ½ tampinha de essência de baunilha

Como fazer:
Misture tudo e leve ao micro-ondas por 10 min, em potência 100%. Depois, deixe mais
3 min. Deixe descansar por uns 10 min depois de cozido para não quebrar os grãos. Depois
solte com uma colher. O tempo pode variar dependendo da temperatura ambiente e da água.
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Como fazer:
Misture o leite condensado com os ovos e o restante dos ingredientes. Depois, passe
tudo por uma peneira (essa técnica diminui o aroma do ovo). Coloque na forma e cubra
com plástico filme para maior aproveitamento de calor. Leve ao micro-ondas por 5
min, em potência 80%. Depois, 10 min em potência 50%, mais 10 min em potência 50% e por
fim, 5 min em potência 50%.
O pudim irá ficar com textura lisa, sem buraquinhos.
Se preferir com furinhos, utilize 100% de potência e diminua o tempo para 15 min.
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Menu Kids
Tecla Brigadeiro
Brigadeiro
Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 2 colheres (sopa) de achocolatado
• 1 colher (sopa) manteiga sem sal
Como fazer: Misture tudo em um refratário grande (para não transbordar) e leve
ao micro-ondas por 10 min, em 100% de potência, mexendo na metade do tempo.
Retire, coloque em um prato fundo e cubra com plástico filme para não endurecer ou
açucarar. Fica macio e cremoso.

Pipoca (100g)
Ingredientes:
• 100g de pipoca em grãos tipo importação
• 1 colher (sopa) de manteiga
• Sal a gosto
Como fazer:
Coloque em um refratário os grãos de pipoca e a manteiga. Tampe e leve ao microondas por 5min30s. O intervalo entre um estouro e outro não deverá ultrapassar 3
segundos. Retire e salgue a gosto.
Obs1: O tipo de gordura (manteiga, óleo, azeite de oliva etc.) não interfere no tempo
de preparo.
Obs2: O tempo de estouro de 50g e 100g é o mesmo. Se aumentar poderá queimar.

Pipoca de Pacote

Tecla Pipoca
Pipoca (50g)
Ingredientes:
• 50g de grãos de pipoca tipo importação
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva
• Sal a gosto

Ingredientes:
Para 100g, o tempo é de 5min.
Observe sempre o intervalo entre um estouro e outro. O tempo pode variar também
dependendo da temperatura ambiente.

Como fazer:
Coloque os grãos no refratário, juntamente com o azeite. Tampe e leve ao microondas por 5min30s. Entre um estouro e outro não pode haver intervalo maior
que 3 segundos. Retire e salgue a gosto.
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Menu Chef
Tecla Risoto
Risoto italiano
Ingredientes:
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 dente de alho picado
• 1 xícara (chá) de arroz arbóreo
• ¼ xícara de vinho branco seco
• 600ml de caldo de vegetais
• 10g de funghi
• Sal e pimenta a gosto
Como fazer:
Em um refratário grande, coloque a manteiga, o arroz arbóreo e o alho e leve ao
micro-ondas por 1 min, em potência 100%. Insira o vinho e volte por mais 1min30s.
Junte a metade do caldo (300ml) ao funghi hidratado. Acrescente sal e pimenta e volte
ao micro-ondas por mais 8 min, em potência 100%. Mexa bem e volte com mais caldo
por 6 min. Mexa novamente, adicione 2 colheres (sopa) creme de leite e leve por mais
2 min. Mexa bem e sirva em seguida.

Tecla Tomate Seco
Tomate seco
Ingredientes:
• 500g de tomate italiano ou rasteiro
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 1 colher (sopa) de sal
• Azeite de oliva
• Ervas frescas
• Alho picado
• Sal e pimenta a gosto
Como fazer:
Corte os tomates ao meio, retire toda a semente e reserve. Misture o sal e o açúcar
e coloque pitadas desta mistura dentro dos tomates. Leve em um refratário por
25 min, em potência 100%. Vire e retire todo o líquido a cada 5 min. Intercale com
papel toalha para diminuir o tempo de preparo, trocando de posição os tomates e
verificando a umidade do papel. Depois de desidratar, coloque os tomates em um
recipiente e tempere com azeite de oliva, sal, pimenta do reino, alho e ervas frescas.

Rendimento: 3 a 4 porções
Obs: O risoto italiano apresenta algumas características que não podem faltar:
é cremoso, úmido e al dente. O arroz deve ser arbóreo, carnaroli ou vialoni.

Tecla Cupcake
Cupcake
Como fazer: Prepare a mistura pronta para bolos conforme instruções da embalagem e
distribua em formas de papel ou silicone. Cada uma das unidades (7cm diâmetro X 3cm
altura) leva 2min60s para cozinhar.
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RECEITAS GERAIS
Estas receitas foram testadas no Micro-ondas
Midea Liva 25L Grill. O tempo de preparo e/ou
a potência podem variar de acordo com o modelo.
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Receitas Gerais
Brownie de chocolate com nozes

Batata Gratinada

Ingredientes:
• 100g de manteiga sem sal
• 200g de chocolate meio amargo picado
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
• 2 ovos
• ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo (90g)
• 100g de nozes picadas

Ingredientes:
• 200g de creme de leite
• 1 ½ xícara (chá) de leite (300ml)
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• ½ alho-poró picado em fatias (opcional)
• 1 ramo desfolhado de alecrim
• 200g de queijo parmesão ralado
• sal
• pimenta do reino
• 4 batatas descascadas e cortadas em fatias bem finas (600g)

Como fazer:
Misture a manteiga ao chocolate e aqueça por 2 minutos no micro-ondas utilizando
potência 50%. Mexa bem até obter um creme homogêneo. Se necessário, aqueça
por mais 30 segundos. Misture a esse creme o açúcar, a essência de baunilha e os
ovos. Em seguida acrescente a farinha aos poucos, para não empelotar. Por último,
acrescente as nozes.
Espalhe essa massa em uma forma refratária pequena untada (20cm x 20cm) com
a ajuda de uma espátula. Cozinhe no micro-ondas na potência 100% por 3 minutos.
Verifique a cada minuto o cozimento da massa, ela estará pronta quando sua
superfície deixar de ser brilhante. Deixe dentro do micro-ondas desligado por
5 minutos e sirva morno acompanhado de sorvete de creme.
Rendimento: 8 pedaços
Tempo de preparo: 10 minutos
Obs: você pode servir o brownie acompanhado da seguinte calda: derreta 100g de
chocolate meio amargo com 50g de creme de leite na potência 50% por 1 minuto e
meio. Retire do micro-ondas, misture bem e acrescente 3 colheres (sopa) de licor de
chocolate. Sirva em seguida.
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Como fazer:
Misture bem o creme de leite com o leite, a farinha, o alho-poró, o alecrim e metade do
queijo. Prove e tempere com sal e pimenta.
Despeje um pouco desse creme sobre uma forma refratária pequena (20 x 30cm),
apenas para cobrir seu fundo. Cubra com uma camada de fatias de batata e despeje
um pouco mais de creme por cima. Intercale camadas de batata e creme, até os
ingredientes acabarem. Termine cobrindo com o creme.
Cozinhe no micro-ondas por 20 minutos na potência 80%. Depois desse tempo, espete
as batatas com uma faca. Se ainda estiverem firmes, cozinhe por mais 5 minutos
em potência 100% e repita esse último procedimento até as batatas ficarem macias.
Salpique o restante do queijo sobre a superfície e leve ao micro-ondas na função grill
por 10 minutos. Retire o refratário do micro-ondas com luvas e sirva em seguida.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Variações: você pode substituir o alho-poró por fatias bem finas de cebola.
Corte 50g de bacon em cubinhos e cozinhe-os na função “Mais Leve” por 2 minutos.
Salpique-o junto com o queijo parmesão na hora de levar para o grill.
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Amendoim Aperitivo

Cheesecake de Manga no copinho

Ingredientes:
• 1 colher (café) de sal
• ½ xícara (chá) de água (100ml)
• 200g de amendoim cru

Ingredientes:
Base:
• ½ pacote de biscoito de leite triturado grosso (80g)
Recheio:
• 1 caixa de cream cheese (150g)
• 200g de creme de leite
• 1 ovo
• 1 colher (sopa) de suco de limão
• 1 tablete de chocolate branco picado (160g)
Calda:
• 1 manga grande cortada em cubinhos (250g)
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 1 colher (chá) de suco de limão

Como fazer:
Dentro de uma tigela pequena, misture o sal
à água, formando uma salmoura. Espalhe o
amendoim sobre um refratário redondo ou
um prato fundo grande e molhe-o com 2 colheres (sopa) dessa salmoura. Leve ao
micro-ondas na potência 100% por 30 segundos. Retire, mexa bem, molhe com mais
2 colheres da salmoura e volte ao micro-ondas por mais 30 segundos. Repita esse
processo até sentir que o amendoim já está salgado o suficiente. Se sentir que o
amendoim ainda está cru, volte ao micro-ondas em potência 100% mexendo a cada 30
segundos até torrá-lo completamente. Retire do micro-ondas, deixe esfriar para ficar
crocante e sirva.
Rendimento: 200g
Tempo de preparo: 10 minutos
Variação: experimente trocar o amendoim por outras castanhas, como amêndoas,
avelãs, castanhas de caju ou sementes de abóbora. Lembre-se sempre de utilizar
castanhas cruas.

Como fazer:
Base: cubra o fundo de 4 copinhos para sobremesa com o biscoito e reserve.
Recheio: misture todos os ingredientes em uma tigela e leve ao micro-ondas em
potência 50% por 5 minutos, mexendo na metade do tempo. Mexa bem e despeje
sobre os biscoitos no copinho. Deixe em geladeira para o creme firmar.
Calda: misture a manga ao açúcar e ao suco em uma tigela e cozinhe no micro-ondas
em potência 100% por 3 minutos, mexendo a cada minuto. Despeje essa calda sobre o
recheio nos copinhos. Leve para a geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
Variação: experimente trocar a manga por 200g de morangos frescos picados.
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Fondue de Chocolate

Polpetone

Ingredientes:
• 1 tablete de chocolate meio amargo picado (160g)
• 1 tablete de chocolate ao leite picado (160g)
• 300g de creme de leite
• 2 colheres (sopa) de conhaque (opcional)
• frutas da estação picadas

Ingredientes:
• 500g de patinho moído
• 1 ovo
• ½ cebola picada
• 2 talos de salsinha picada
• 1 pão amanhecido embebido no leite
• 1/2 colher (chá) de sal
• pimenta do reino moída a gosto
• 200g de queijo mussarela
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 300g de molho de tomate

Como fazer:
Misture os chocolates ao creme de leite em uma tigela de cerâmica grossa. Leve ao
micro-ondas por 3 minutos em potência 50%, mexendo a cada minuto. Mexa bem até
obter um creme brilhante e homogêneo. Acrescente o conhaque e sirva em seguida,
acompanhado das frutas.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 5 minutos
Dica: usar uma tigela de cerâmica grossa ajuda o fondue a manter sua temperatura
por mais tempo na hora de servir.

Como fazer:
Misture em uma tigela a carne, o ovo, a cebola, a salsinha, o pão, o sal e a pimenta, até
formar uma massa. Divida-a em 10 partes e faça bolinhas. Pegue uma bolinha por
vez e achate-a na palma da mão. Recheie com um pouco de queijo e coloque outra
bolinha de carne por cima, formando um “sanduíche”. Aperte para cobrir todo o queijo
com a carne. Faça isso com todas as bolinhas. Aqueça um refratário no micro-ondas
por 2 minutos na potência 100%. Derreta a manteiga no refratário e disponha os
polpetones. Cozinhe em potência 100% por 1 minuto e meio. Vire-os e cozinhe por mais
1 minuto e meio. Espalhe o molho de tomate sobre os polpetones e cubra-os com o
restante do queijo. Gratine na função grill por 10 minutos e sirva em seguida.
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
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Carne com legumes oriental

Estrogonofe

Ingredientes:
• 300g de alcatra cortada em tiras
• 5 colheres (sopa) de shoyu
• 1 colher (chá) de gengibre ralado
• 1 colher (sopa) de manteiga
• ½ pimentão verde cortado em tiras
• 2 talos de salsão cortados em tiras
• 1 dente de alho picado
• 1 tomate sem pele cortado em cubos
• 1/2 xícara (chá) de água (100ml)
• 1 colher (sopa) de amido de milho
• 2 talos de cebolinha picados
• sal a gosto

Ingredientes:
• 300g de contra filé cortado em cubos
• sal e pimenta a gosto
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1 cebola picada
• 2 tomates sem pele e sem sementes, picados
• 100g de champignon picado
• 1 ½ colher (sopa) de catchup
• 1 colher (sopa) de mostarda
• ½ xícara (chá) de creme de leite UHT (100 ml)

Como fazer:
Aqueça um refratário no micro-ondas na potência alta por 3 minutos. Enquanto isso,
misture a alcatra com o shoyu e o gengibre. Derreta a manteiga sobre o refratário
e espalhe a carne. Cozinhe em potência 100% por 3 minutos, mexendo na metade
do tempo. Em seguida, acrescente os legumes, tampe e cozinhe por 5 minutos na
potência 50%. Misture o amido de milho na água e despeje esse líquido sobre os
legumes. Cozinhe por mais 5 minutos em potência 50%. Destampe e cozinhe por
2 minutos na potência 100%, para engrossar o molho. O ponto ideal é quando os
legumes estiverem cozidos, porém ainda “crocantes”. Tempere com um pouco de sal,
se necessário. Acrescente a cebolinha picada e sirva em seguida, acompanhado de
arroz ou macarrão.

Como fazer:
Aqueça um refratário no micro-ondas na potência 100% por 3 minutos. Enquanto isso,
tempere a carne com sal e pimenta. Derreta metade da manteiga no refratário quente
e acrescente a carne temperada. Cozinhe em potência 100% por 3 minutos, mexendo na
metade do tempo. Reserve a carne com seu suco e coloque o restante da manteiga no
refratário. Acrescente a cebola e refogue por 3 minutos na potência 100% mexendo na
metade do tempo. Adicione os tomates, o champignon, o catchup, a mostarda e a carne
reservada. Cozinhe por mais 5 minutos na potência 50%. Misture o creme de leite e prove
o tempero, se necessário, acerte o sal. Cozinhe por 2 minutos na potência 100% e sirva
em seguida, acompanhado de arroz e batata palha.
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 25 minutos
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Sobrecoxa de frango
ao molho de mostarda e mel
Ingredientes:
• 500g de sobrecoxas de frango desossadas
• sal e pimenta a gosto
• 200ml de suco de laranja
• 1 colher (sopa) de mostarda
• 1 colher (sopa) de mel
• ½ cebola picada
• colher (chá) de amido de milho
Como fazer:
Em uma vasilha, tempere as sobrecoxas com sal e pimenta. Misture o restante dos
ingredientes e despeje sobre o frango. Deixe marinando por 4 horas na geladeira para
absorver o sabor. Passe tudo para um refratário, tampe e leve ao micro-ondas por
10 minutos na potência 100%, virando as sobrecoxas na metade do tempo. Reserve a
carne e volte apenas o líquido ao micro-ondas por 3 minutos na potência 100% para
engrossar. Devolva as sobrecoxas para o refratário, besuntando-as com o molho.
Deixe-as viradas com o lado da pele para cima e doure-as na função grill por 12
minutos. Sirva em seguida.

Torta cremosa de milho e queijo
Ingredientes:
• 4 espigas de milho debulhadas
• 2 ovos
• 1 xícara (chá) de leite (200ml)
• 100g de manteiga sem sal
• ½ colher (chá) de sal
• 100g de queijo meia cura ou mussarela cortado em cubos
Como fazer:
No liquidificador, bata o milho com os ovos, o leite, a manteiga e o sal até obter uma
mistura cremosa. Despeje-a sobre uma forma refratária pequena (20cm x 20cm).
Espalhe por cima os cubos de queijo. Leve ao micro-ondas e cozinhe por 30 minutos na
potência 50%. Depois, leve para a função grill por 7 minutos, para dourar o queijo. Espere
amornar e sirva.
Rendimento: 9 pedaços
Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
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A maior fabricante
de micro-ondas +
condicionadores de ar
do mundo.*
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2 fábricas no Brasil
e mais de 600 assistências
técnicas em todo o país.

mideadobrasil.com.br
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