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Caponata de berinjela feita na panela

Antipasti geralmente são feitos no forno e levam horas para ficar pronto, então eu amo essa receita, que é muito prática para ser feita em uma panela comum. Este antpast (ou caponata) berinjela parece ótimo! Fiz isso de Natal na casa dos meus pais e acho que é um macacão feliz. O bom é que dura
1 mês na geladeira em uma panela bem fechada e limpa. Então você vai copiar a receita? Ingredientes: 3 berinjela média picada com casca; 1 chilli vermelho (pequeno) picado; 1 chilli amarelo (pequeno) picado; 1/3 xíc (chá) azeitonas picadas; 1 cebola picada; 3 dentes de alho picado; 1/2 xíc (chá) de
passas brancas; 1 colher de sopa de orégano; 1 colher de chá de sal; Folhas de manjericão e tomilho, pimenta preta a gosto; 3 colheres (sopa) de vinagre branco; 1/2 xícara (chá) de azeite. Como fazer: Deixe a berinjela encharcada em água até que seja hora de usá-la para não diluir. Frite a cebola e o
alho em fios de azeite. Adicione os pimentões e mexa até ficar macio em fogo baixo. Escorra a berinjela e adicione ao refogado. Misture e misture bem até ficar macio. Se você quiser adicionar água (meia xícara de café) em pouco para ajudá-lo a cozinhar. Depois de secar a água, coloque a mesma
quantidade de volta, e continue fazendo isso até que a berinjela esteja cozida. Adicione azeitonas, passas, orégano, sal, ervas, vinagre (usei álcool) e azeite. Deixe em chamas até ficar no lugar que quiser (seco ou molhado). Estou me movendo um pouco (1 minuto de coisa) e eu já estou baleado com
fogo. Dica: Prove para ver se você precisa de mais sal. Se você gosta de antepasto mais lanches, termine a receita aqui, mas se você gosta de mais doce, que é o meu caso, adicione 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo. Eu amo adicionar esse açúcar, mas as pessoas nem sempre gostam de
sabores mais agridoces, então aqui está a melhor maneira para você. Você já conheceu nossa loja online com panelas e utensílios de cozinha? Cheio de coisas bonitas e marcas incríveis? Acesso: loja.panelaterapia.com Se você quiser ver essa receita de vídeo de acesso direto em nosso canal no Ou
assista aqui: Inscreva-se no nosso canal é importante nós como incentivo e para você que não vai perder nenhuma notícia, basta 1 clique: Caponata de Berinjela na Pan é uma receita italiana super tradicional, é tão saborosa quanto versátil. Sirva quente, frio é uma excelente opção como entrada ou



como lado do sabor. É uma mesa muito apreciada e paladar brasileiro há anos. E que todo mundo tem sua própria receita, cada família tem suas próprias especiarias e uma forma diferente de preparo, essa receita é de panela e muito mais prática, sem forno e com o mesmo sabor na minha opinião.
Obrigatório nesta receita são apenas berinjela, vinagre, e azeite. Tthe Tthe você pode substituir ou adicionar pimentas amarelas, verdes e vermelhas, aipo, passas e etc... Pode ser armazenado em uma geladeira, em uma tigela fechada por uma semana ou mais, porque caponata é uma espécie de
alimento enlatado. Adicione a quantidade de berinjela que você quer e faça o meio com outros ingredientes simples para que ele não exija nenhuma habilidade na cozinha que alguém possa fazer e saborear! Guarde sua receita e surpreenda seu convidado. Ingredientes:1 grande berinjela picada 1
cebola listrada vermelha2 dentes de alho picados a gosto (caule e folhas separados)50g de azeitonas pretas picadas1 colheres de sopa e embebidas para tomar sal3 tomates picados e semeados1 colheres de sopa (sopa) de azeite para provar delicioso azeite Modo de prescrição: √ Em uma frigideira
profunda adicione azeite suficiente para o sauté, coloque berinjela, sal e orégano e refogue até ficar macio, verifique se é necessário adicionar mais azeite, porque a berinjela geralmente absorve muito.√ adicionar cebola vermelha, alho e caule de salsa, refogue até que a cebola fique macia.√Dod
azeitonas picadas (pode ser verde se preferir), caper lavado e espremido e tomate, refogue até que o tomate fique macio.√ Desligue o fogo e finalize com as folhas de salsa picada , vinagre e bater o sal, além de uma faixa de azeite e misturar tudo. Pronto para ir! Se você quer quente preferir frio, é com
suas necessidades! Guarde em uma tigela fechada em uma geladeira. Veja também:Like? já faz parte do cardápio dessa delícia? Sim comentário, Compartilhar e Taxa! Quantas estrelas esse artigo merece? Avaliação!  TudoGostoso - Onde estão todas as receitas Blog
AutorPanelinhaPreparaçãoTime de 1hServeMais de 6 porções 700 g berinjela diced4 aipo talo1 grandes cebolas picadas4 colheres de sopa (sopa) azeite de oliva1 colher de sopa (sopa) açúcar5 colheres de sopa (sopa) vinagre com vinho tinto1 lata tomates descascados2 colheres de sopa (sopa)
extrato de tomate1 filé de anchova picado125 g de azeitonas verdes picadas (sementes)2 colheres (sopa) passas pretas 1/2 colheres (sopa) alcaparras2 colheres de sopa (sopa) salsa picada25 g pinolissal e pimenta preta recém-moída a gosto1. Lave os trilhos de aipo muito bem em água corrente.
Corte em fatias muito finas. Livro. 2. Descasque a cebola e corte-a em pequenos pedaços. Lave a berinjela, corte a tampa e espalhe-a. Berinjela cortada em fatias (1 cm de espessura), um círculo listrado (1 cm de largura) e alças de tornozelo (1 cm). 3. Retire os tomates da lata e despreze com água.
Corte-os grossas e reserve. 4. Leve a frigideira grande ao fogo baixo para o aquecimento. Em seguida, adicione o azeite e o aipo picado e refogue, mexendo constantemente, por 10 minutos. Adicione a cebola e frite por mais 10 minutos sem parar para mexer ou até Brown. 5. Retire a cebola e o aipo
da panela e reserve. Volte a panela ao fogo e adicione os cubos de berinjela. Refogue, mexendo constantemente até que comecem a corar. Em seguida, coloque o aipo e a cebola de volta na panela e mexa. 6. Adicione vinagre, açúcar, tomate picado, extrato de tomate, anchovas, azeitonas, passas e
alcaparras. Misture muito bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. 7. Aguarde a mistura ferver e cozinhe por 15 minutos. 8. Retire o caponato do fogo e transfira para uma tigela. Adicione os pinolis e a salsa e deixe esfriar antes de servir. Mostre para seus amigos! Ingredientes 2 berinjelas grandes 1
grande cebola picada 1 pequena pimenta vermelha 1 pequena pimenta amarela 100g de azeitonas verdes picadas Meia uva (chá) passas 1 colher de sopa de orégano 1 sal sobremesa 1 2 colheres de sopa (sobremesa) pimenta doce 1 menina sem sementes de pimenta de dedo Meia xícara de vinagre
(chá) 1 xícara (chá) azeite 3 dentes picados de alho Modo de preparo Assista passo a passo no vídeo ..... Antipasti geralmente são feitos no forno e levam horas para ficar pronto, então eu amo essa receita, que é muito prática para ser feita em uma panela comum. Este antpast (ou caponata) berinjela
parece ótimo! Fiz isso de Natal na casa dos meus pais e acho que é um macacão feliz. O bom é que dura 1 mês na geladeira em uma panela bem fechada e limpa. Então você vai copiar a receita? Ingredientes: 3 berinjela média picada com casca; 1 chilli vermelho (pequeno) picado; 1 chilli amarelo
(pequeno) picado; 1/3 xíc (chá) azeitonas picadas; 1 cebola picada; 3 dentes de alho picado; 1/2 xíc (chá) de passas brancas; 1 colher de sopa de orégano; 1 colher de chá de sal; Folhas de manjericão e tomilho, pimenta preta a gosto; 3 colheres (sopa) de vinagre branco; 1/2 xícara (chá) de azeite.
Como fazer: Deixe a berinjela encharcada em água até que seja hora de usá-la para não diluir. Frite a cebola e o alho em fios de azeite. Adicione os pimentões e mexa até ficar macio em fogo baixo. Escorra a berinjela e adicione ao refogado. Misture e misture bem até ficar macio. Se você quiser
adicionar água (meia xícara de café) em pouco para ajudá-lo a cozinhar. Depois de secar a água, coloque a mesma quantidade de volta, e continue fazendo isso até que a berinjela esteja cozida. Adicione azeitonas, passas, orégano, sal, ervas, vinagre (usei álcool) e azeite.  Deixe em chamas até ficar
no lugar que quiser (seco ou molhado). Estou me movendo um pouco (1 minuto de coisa) e eu já estou baleado com fogo. Dica: Prove para ver se você precisa de mais sal. Se você gosta de antepasto mais lanches, termine a receita aqui, mas se você gosta mais de doce, esse é o meu caso, adicione
2 colheres (sopa) de açúcar mascavo. Eu amo adicionar esse açúcar, mas as pessoas nem sempre gostam de sabores mais agridoces, então aqui está a melhor maneira para você. Se você quiser ver este vídeo receita acesso direto em nosso canal em: Ou assistir aqui: Inscreva-se no nosso canal é
importante para nós como um incentivo e para você que você não vai perder nenhuma notícia, apenas 1 clique: Ver minhas faqs Porção página: 10 Tempo: 00h40 Dificuldade: Fácil 6 xícaras (sopa) azeite de oliva 1 berinjela grande picada 2 dentes de alho moído 2 areias de aipo picadas 1 pimenta
vermelha picada 1 pimenta amarela dic 1 abobrinha média picada 1 colher de sopa (sopa) açúcar 1/3 xícara (chá) vinagre 1/2 xícara (chá) suco de laranja 1 colher de sopa (sopa) passas 2 colheres (sopa) com alcaparras Sal e pimenta preta a gosto Azeitonas e anchovas a gosto Em panela média ,
aqueça e azeite e frite rapidamente a berinjela. Adicione alho, aipo e pimenta, frite um pouco mais e adicione a cebola e a abobrinha. Misture o açúcar com vinagre, coloque em uma panela, deixe reduzir e adicione suco de laranja, passas e alcaparras. Deixe cozinhar até que o líquido tenha reduzido,
tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e retire do fogo. Deixe esfriar, enfeite com azeitonas e anchades, depois sirva na companhia do pão italiano. Italiano.
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