RECEITAS
TRADICIONAIS MEXICANAS

- Frango e cogumelos tostados
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
1 coxa de frango
1 colher de sopa de chilli em pó
220g de cogumelos frescos
2 colheres de sopa de cebola picada
2 colheres de sopa de óleo de milho
1 colher de sopa de tomilho fresco
¾ xícara de sour cream ou cream cheese batido
¼ de cabeça alface, fatias finas
110g de queijo ralado
1 xícara de feijão frito
½ pimentão vermelho cortado em pedaços pequenos
½ pimentão amarelo ou verde, cortado em pedaços pequenos
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Lave o frango e remova a gordura. Adicione ao frango o chilli em pó. Em uma panela adicione 1
colher de sopa de óleo de milho e doure o frango dos dois lados. Retire do fogo e reserve.
Usando a mesma panela adicione o óleo de milho restante, acrescente os cogumelos, tomilho

e cebola e sal a gosto. Refogue por 3 minutos ou até que os cogumelos estejam cozidos. Corte
a coxa de frango em cubos médios. Espalhe duas colheres de sopa de feijão frito em cada
tortilla, adicione o frango e cogumelos, regue com creme, adicione um pouco de queijo fresco
ralado e decore com alface. Sirva em seguida.

- Empanadas de queijo com pinhão
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
200g de queijo parmesão ralado
1 xícara de sour cream ou cream cheese batido
½ xícara pinhão
1 colher de chá de alho picado
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Coloque os pinhões em uma forma em um forno pré-aquecido a 180°C por 10 minutos ou até
que estejam tostados. Coloque pinhões torrados no liquidificador com o creme, alho e uma
pitada de sal. Misture até obter uma consistência cremosa, adicionando mais creme, se
necessário. Na metade de uma tortilla crua úmida adicione o queijo. Dobre a tortilla ao meio e
pressione as bordas para selá-las. Repita com as tortilhas restantes.
Em uma frigideira coloque as tortillas e vire-as até derreter o recheio. Sirva com o creme de
pinhão.

- Tortillas de Tartare de atum
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
200g de atum fresco
1 cebola picada
1 colher de sopa de chilli em pó
4 colheres de sopa de sour cream ou cream cheese batido
½ pepino cortado em cubos médios
2 rabanetes picados
Brotos de alfafa
Cebolinha
Sal a gosto
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Pique o atum fresco e reserve. No creme adicione cebolinha e sal a gosto. Reserve na geladira.
Em cada tortilla, espalhe uma colher de sopa de creme, tartar de atum, pepino, rabanete e
brotos de alfafa. Sirva imediatamente.

- Empanadas de queijo e chouriço
12 Tortillas de trigo Nacho&Cia
350g de queijo ralado
3 chouriço cozidos
3 colheres de sopa de óleo de milho
2 abacates picados
1 xícara e ½ de sour cream ou cream cheese batido
1 xícara de salsinha
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Em fogo médio cozinhe o chorizo em uma panela por 3 minutos ou até que fique
completamente cozido. Recheie as tortillas com chorizo, queijo e abacate, dobre ao meio e
aperte as bordas para selar.
Misture o creme com a salsinha picada e reserve na geladeira.
Coloque as tortilhas recheadas em uma frigideira com óleo e doure ambos os lados. Sirva
quente com o molho verde ao lado.

- Tacos com carne e pimenta
12 Tortillas de trigo Nacho&Cia
450g de carne da sua preferência
2 colheres de chá de óleo de milho
1 xícara de pimenta Ancho Chile
2 pimentas jalapeño , grelhadas e picadas
½ xícara de coentro picado
Ancho Chile Mix
1 colher de chá de óleo de milho
2 Ancho Chiles
¼ de cebola
1 xícara e ½ de água
1 dente de alho
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Chili Sauce Ancho e marinada:
Em uma panela , aqueça o óleo de milho e adicione a cebola picada , o alho e o Ancho Chiles
com sementes. Refogue 1 minuto e adicione a água. Deixe ferver e cozinhe por 2 minutos.
Desligue e deixe repousar por 15 minutos ou até que as pimentas fiquem suaves. Separe ½
xícara dessa mistura para a marinada.
Corte a carne em cubos grandes e deixe marinar com o molho de pimenta por 8 horas na
geladeira.
Para as pimentas jalapeño grelhadas, em uma frigideira refogue em fogo médio grelhe os
jalapenos até que a pele fica preta. Retire a pele, corte e reserve.

Adicione sal e pimenta à carne. Em uma panela aqueça o óleo e refogue a carne cerca de dois
minutos. Vire e cozinhe mais 2 minutos ou até que esteja cozido à sua preferência. Reserve.
Coloque as tortillas em uam frigideira bem quente. Recehie a tortilla com a carne e jalapeños,
coentro e acresente um pouco do chile ancho.

- Tacos de manga e porco com molho de pimenta Guajillo
12 mini Tortillas de trigo Nacho&Cia
1kg e ½ de carne de porco assada
½ colher de sopa de vinagre branco
1 colher de sopa de sal
1 xícara e ½ de molho de pimenta guajillo ( receita incluída )
½ manga cortada em cubos médios
2 cebolas picadas
¾ de uma xícara de coentro picado
½ xícara de sour cream ou cream cheese batido
Molho de pimenta Guajillo:
1 colher de sopa de óleo de milho
2 pimentas Guajillo
¼ cebola picada
1 xícara e ½ de água
1 dente de alho
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o óleo e adicione a cebola picada, o alho e o pimenta Guajillo
quebradas à mão, com caules removido. Refogue por um minuto e adicione a água. Deixe
ferver e cozinhe por 2 minutos. Desligue e deixe descansar por pelo menos 15 minutos ou até
que as pimentas fiquem suaves. Bata no liquidificador até ficar homogêneo. Separe meia
xícara de molho.
Corte a carne de porco em cubos médios e coloque em uma tigela. Adicione o vinagre e sal,
misture e deixe descansar por 15 minutos na geladeira. Escorra a carne, descarte o vinagre e

misture a carne de porco com o molho de pimenta Guajillo . Deixe marinando na geladeira por
8 horas.
Unte uma assadeira com um pouco de óleo e coloque a carne de porco com o molho de
pimenta guajillo. Em um forno pré-aquecido a 180°C, asse até que a carne fique macia e um
pouco crocante. Retire do forno e corte em pedaços menores.
Aqueça as tortillas, adicione 3 colheres de sopa de carne, cubos de manga, coentro e creme
azedo. Sirva com o molho restante de pimenta guajillo ao lado.

- Tacos com feijão preto e nopal (tipo de cactus) para o café-da-manhã
8 Tortillas de trigo Nacho&Cia
6 ovos
12 tiras de nopal
2 colheres de sopa de óleo de milho
1 xícara de feijão preto cozido
½ xícara de cebola picada
2 colheres de sopa de coentro picado
3 colheres de sopa de salsinha
150g de queijo fresco
½ xícara de sour cream ou cream cheese batido
Sal a gosto
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Misture o creme azedo com a salsa e reserve. Em uma panela refogue em fogo médio uma
colher de sopa de óleo e a cebola picada. Adicione o feijão cozido e frite rapidamente. Em uma
tigela bata ligeiramente os ovos. Aqueça uma frigideira e faça um mexido. Aqueça as tortilhas
e espalhe 1 colher de sopa de feijão frito no meio de cada tortilla, adicione algumas tiras
nopales, mexidos, 1 colher de sopa de molho de salsinha e cubra com queijo fresco esfarelado.
Sirva imediatamente.

- Sopa de abóbora mexicana
1 Chouriço
4 colheres de sopa de sour cream ou cream cheese batido
1,5 kg de abóbora descascadas e cortadas em cubos
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
1 folha de louro
4 xícaras de água
1/2 colher de chá de óleo de milho
Para as tiras de Tortilla:
3 Tortillas de trigo Nacho&Cia, cortadas em tiras de finas
2 colheres de sopa de óleo de milho
Sal a gosto
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Em uma panela média coloque a abóbora, ¾ da cebola picada, alho, folha de louro, água e sal a
gosto. Tampe e cozinhe em fogo baixo; cozinhe até abóbora ficar macia. Retire do fogo e deixe
descansar. Retire a folha de louro e misture os demais ingredientes até atingir a textura de um
purê. Volte a sopa para o fogão e mantenha quente.
Coloque as tiras de tortillas de milho em uma tigela e misture com o azeite até que fique
revestido completamente. Adicione sal e espalhe sobre uma assadeira. Coloque no forno préaquecido a 180° C por 20 minutos ou até que as tiras de tortilla estejam secas.
Em uma panela de tamanho médio, aqueça o óleo, adicione o restante da cebola e refogue.
Adicione o chouriço e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos ou até que esteja
completamente cozido.

Para servir coloque uma concha de sopa de abóbora, ao meio coloque uma colher do creme
azedo, algumas tiras de tortilla e chouriço picado.

- Chilaquiles com ovo pochet e feijões fritos
Pimenta Jalapeño
1 xícara de feijão preto cozido
2 colheres de sopa de azeite
2 ovos
½ xícara de vinagre
500ml de água
1 xícara de sour cream ou creme cheese batido
100g de queijo fresco
Molho verde:
10 tomatillos descascados e lavados
½ cebola picada
1 dente de alho picado
2 colheres de sopa óleo de milho
Chilaquiles :
6 Tortillas de milho Nacho&Cia cortadas em triângulos
1 colher de sopa de óleo de canola
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Molho verde - Refogue os tomatillos e cebola. Cozinhe por aproximadamente 15 minutos
virando até que fiquem torrados. Adicione o azeite e alho ; deixe cozinhar por mais 10
minutos. Coloque os ingredientes no liquidificador , adicione o sal e bata. Reserve.

Chilaquiles - Coloque as tiras de tortilla em uma tigela com óleo de canola e misture. Em uma
assadeira coloque as tiras de tortillas e coloque no forno pré-aquecido a 180°C por 10 minutos
até que fiquem crocantes.
Em uma panela com azeite refogue em fogo médio a cebola e a jalapeño. Adicione o feijão
cozido e misture. Cozinhe adicionando um pouco de água se necessário, até obter a
consistência desejada para feijão. Em uma panela pequena coloque a água para ferver com o
vinagre e sal. Adicione 2 ovos, um de cada vez e cozinhe-os. Para servir, 1 colher de feijão frito
no centro do prato, adicione triângulos de tortilla em volta dos grãos, 2 colheres de sopa de
molho verde e depois o ovo. Cubra com o creme azedo e queijo fresco esfarelado.

TEX-MEX

- Taco de peixe
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
2 filés de tilápia cortado em tiras
1 colher de sopa de chilli em pó
2 colheres de sopa de óleo de canola
2 tomates médios
½ cebola roxa
1 abacate cortado em tiras
2 xícaras de espinafre baby fresco
8 colheres de sopa de sour cream ou cream cheese batido
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Descasque e corte o abacate em tiras e reserve. Corte a cebola em tiras finas e salteie no
azeite em fogo médio até ficar transparente; reserve. Corte os tomates ao meio; refogue na
mesma panela em fogo médio com mais óleo. Cozinhe até os tomates ficarem macios; cerca
de 7 minutos. Reserve.
Tempere as tiras de tilápia com chilli em pó. Na panela em fogo alto, adicione 2 colheres de
sopa de óleo e frite o peixe até dourar do dois lados.
Aqueça as tortillas. Em cada uma coloque espinafre, tilápia, abacate, cebola, tomates assados
e cubra com 2 colheres de sopa de creme. Dobre e sirva em seguida.

- Quesadilla de frango com creme de tomate assado
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
2 filés peitos de frango
1 colher de sopa de óleo de milho
150g de queijo meia cura
2 tomates médios
1 pimenta dedo-de-moça
4 dentes de alho picado
2 colheres de sopa de azeite de oliva
2 colheres de sopa de coentro picado
1 xícara de sour cream ou cream cheese batido
Sal a gosto
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Corte os tomates em quatro pedaços. Coloque-os em uma tigela com o alho e azeite . Corte as
pimentas em tiras e adicione à tigela. Adicione sal e misture bem. Espalhe em uma assadeira e
leve ao forno a 180°C por 30 minutos ou até que os tomates estejam levemente tostado.
Retire do forno e reserve.
Lave e retire a gordura do frango, adicione sal e pimenta a gosto. Em uma panela aqueça em
fogo alto o óleo de milho e em seguida coloque o peito de frango. Deixe dourar dos dois lados,
em seguida corte em tiras.
Coloque os tomates e creme azedo no liquidificador , misture e deixe com uma textura macia e
suave. Adicione o coentro e sal e pimenta a gosto. Aqueça as tortillas em uma frigideira. Em

cada tortilha, espalhar um pouco de queijo meia cura ralado e tiras de frango. Dobre e aqueça
as quesadillas de ambos os lados até que elas fiquem um pouco torradas. Corte em fatias e
sirva imediatamente com o creme de tomate assado ao lado para mergulhar.

- Quesadillas de carne grelhada com pimenta vermelha
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
150g de carne da sua preferência
1 colher de sopa de óleo de milho
110g de queijo meia cura
50g de queijo parmesão
1 pimentão vermelho
3 colheres de sopa de coentro picado
1 xícara de agrião
1 dente de alho
¾ xícara de sour cream ou cream cheese batido
Rendimento: 4 porções
Modo de preapro:
Grelhe o pimentão vermelho até queimar a casca. Deixe esfriar e retire a pele, as sementes e o
caule. Corte em tiras finas e reserve.
Coloque as folhas do agrião em um processador. Adicione o alho e o creme azedo e bata até
obter uma textura lisa e uniforme. Adicione sal e pimenta e reserve. Tempere a carne com sal
e pimenta a gosto e cozinhe até o ponto da sua preferência. Deixe descansar por 5 minutos,
depois corte em tiras finas.
Em cada tortilla, espalhar um pouco de queijo meia cura, queijo parmesão, um pouco de carne
e pimentão vermelho em tiras e coentro picado e dobre ao meio. Aqueça uma frigideira e
doure os dois lados da tortilla. Sirva imediatamente com o creme de agrião ao lado para
mergulhar .

- Tacos de bacon e ovos para o café-da-manhã
8 Tortillas de trigo Nacho&Cia
6 ovos
1 colher de sopa de óleo de milho
4 fatias de bacon cozido e picado em cubos pequenos
1 abacate descascado e cortado em tiras
1 colher de sopa de suco de limão
4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
2 pimentas chipotle picadas
½ xícara de sour cream ou cream cheese batido
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Adicione o suco de limão nas fatias de abacate. Misture os ovos em uma tigela. Em uma
frigideira adicione o óleo, em seguida o bacon e os ovos. Mexa até atingir a consistência
desejada para ovos mexidos.
Em uma frigideira doure as tortillas dos dois lados. Divida os ovos mexidos em quatro porções
e recheie as tortillas, acrescente as fatias de abacate e pimenta chipotle, cubra com queijo
parmesão e 2 colheres de sopa de creme azedo. Sirva em seguida.

- Burrito de camarão com pimentão amarelo
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
6 xícaras de arroz cozido
500g de camarão descascado
2 colher de sopa de chilli em pó
2 colheres de sopa de óleo de canola
1 pimentão amarelo
1 xícara e ½ de sour cream ou cream cheese batido
1 maço de agrião
4 tomates médios sem sementes e cortados em cubos médios
4 dentes de alho
1 colher de sopa de tomilho fresco
2 colheres de sopa de azeite de oliva
½ xícara de vinagre branco
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture os tomates, o alho, o tomilho, azeite e vinagre. Asse-os em um forno a
180°C por 15 minutos ou até que os tomates estejam macios. Retire do forno e misture para
atingir a consistência de um molho.
Grelhe o pimentão até que a pele fique totalmente preta. Coloque em uma tigela e cubra com
plástico até resfriar. Em seguida retire a pele, as sementes e o caule e corte em fatias finas.
Lave o agrião, retire os talos, pique e reserve.
Em uma tigela, misture o camarão com o chilli em pó, refogue com óleo de canola cerca de 4
minutos ou até que fique bem cozido.
Aqueça as tortillas em uma frigideira, espalhe o creme no centro das tortillas, adicione o arroz

cozido, camarão, pimentão amarelo e agrião. Dobre as tortillas ao meio e sirva com o molho
de tomate assado.

MODERNAS

- Flan de manga
2/3 de xícara de açúcar
1/3 de xícara de água
4 gemas
500g de queijo fresco esfarelado
2 colheres de sopa de leite condensado
1 colher de chá de baunilha
1 xícara de leite
1 xícara de creme de leite
½ manga cortada em cubos pequenos
2 colheres de chá de pimenta em pó
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Pré-aqueça o forno a 180°C. Em uma panela pequena, aqueça a água e o açúcar, deixe ferver e
cozinhe até que o açúcar começa a caramelizar. Divida e despeje imediatamente em 4
recipientes pequenos ou em um maior se preferir. Em uma tigela, misture as gemas, o açúcar,
queijo fresco e leite condensado. Bata até obter uma textura macia. Adicione o leite, creme de
leite e baunilha. Misture e despeje nos recipientes. Coloque os recipientes em uma assadeira e
coloque água até metade dos recipientes. Leve ao forno por 45 minutos.
Depois de assar, retire do forno, deixe descansar e colocar na geladeira por pelo menos 2
horas. Para servir, retire flan do recipiente, adicione cubos de manga e uma pitada de pimenta
em pó.

- Tortilla com chouriço, coentro e creme de limão
12 Tortillas de trigo
2 Chouriços
400g de queijo fresco esfarelado
¾ xícara de sour cream ou cream cheese batido
½ cebola média picada
1 colher de sopa de óleo de milho
4 colheres de sopa de feijão cozido
2 colheres de sopa de coentro picado
1 colher de sopa de suco de limão
Sal a gosto
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Em uma panela de tamanho médio, refogue a metade da cebola picada em óleo de milho em
fogo médio. Adicione o chouriço e deixe-o bem cozido. Adicione o feijão e cozinhe até que
estejam completamente aquecidos. Reserve. Em uma tigela, misture o creme azedo, o
coentro, o suco de limão e o restante cebola picada. Adicione sal e pimenta a gosto e reserve.
Aque as tortillas dos dois lados. Encha cada tortilla com chouriço e queijo fresco, cubra com 1
colher de sopa de creme de coentro. Sirva em seguida.

- Frutas vermelhas e queijo fresco
½ xícara de açúcar
1 xícara de água
1 canela em pau
½ colher de chá de anis
Raspas de limão e laranja
100g de amora
100g de morango
500g de queijo fresco
Modo de preparo:
Em uma panela, misture os 6 primeiros ingredientes, deixe ferver, reduza o fogo e cozinhe por
30 minutos até fazer uma calda. Desligue o fogo e retire a canela em pau. Lave e corte os
morangos em pedaços, adicione as amoras. Despeje a calda sobre as frutas e deixe de molho
por 20 minutos em temperatura ambiente, em seguida, leve à geladeira. Corte o queijo em
quatro fatias de 50g, colocar queijo no centro, espalhar as frutas e um pouco da calda.

- Taco de frango assado com pimenta chipotle
12 Tortillas de trigo Nacho&Cia
3 coxas de frango
5 colheres de sopa de molho de barbecue
3 pimentas chipotle defumadas
5 rabanetes
1 cebola branca média
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Retire os ossos do frango, adicione sal e pimenta a ambos os lados e regue com o molho
barbecue. Marinar o frango por 4 horas na geladeira. Coloque o frango em uma assadeira
untada com óleo a 180°C por 40 minutos até que fiquem douradas. Retire do forno e corte em
pedaços pequenos. Corte os rabanetes em fatias finas. Pique a cebola e pimentas.
Aqueça as tortillas dos dois lados em uma frigideira. Na tortilla adicione um pouco de frango,
chipotles, cebola picada e fatias de rabanete, dobre e sirva em seguida.

- Quesadillas de shitake e aspargos
8 Tortillas de trigo Nacho&Cia
1 pacote de aspargos finos
200g de cogumelos shitake
1 colher de sopa de óleo de canola
2 colheres de sopa de cebolinha picada
3 colheres de sopa de salsinha
150g de queijo parmesão ralado
Ingredientes Pico de Gallo:
½ cebola picada
2 tomates médios sem sementes
2 jalapeño
¼ xícara de coentro picado
1 colher de sopa de suco de limão
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Corte 2 centímetros da base do aspargo e jogue fora; corte a parte de cima ao meio. Aqueça
uma panela pequena refogue e acrescente o óleo de canola . Refogue os aspargos por 1
minuto em fogo médio. Adicione os shitakes fatiados, jalapeño picada, sal e pimenta a gosto.
Adicione a salsinha picada e reserve. Aqueça as tortillas, acrescente o queijo e junte a mistura
de aspargos. Dobre a tortilla ao meio e doure dos dois lados até que o queijo esteja derretidos
e as tortillas levemente tostadas. Sirva em seguida com pico de gallo.

SAUDÁVEIS

- Tostadas de edamames fresco e avocado
4 Tortillas de milho Nacho&Cia
1 xícara e ½ de edamame
1 abacate e cortado em cubos
1 tomate médio, sem sementes picado
3 colheres de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de suco de limão
¼ de alface americana cortada em fatias finas
2 xícaras de sour cream ou cream cheese batido
Sal a gosto
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Coloque o edamame em água fervente com sal e cozinhe por cerca de 4 minutos. Escorra os
grãos e coloque-os na água gelada para esfriar. Escorra novamente e retire as cascas. Adicione
o tomate picado, abacate, suco de limão, azeite, salsa, sal e pimenta a gosto. Misture todos os
ingredientes com cuidado e espalhe sobre as trotillas tostadas. Enfeite com alface e creme
azedo.

- Burrito de peixe
8 Tortillas de trigo Nacho&Cia
4 filés de badejo
2 colheres de sopa de óleo
2 cenouras médias cortadas em tiras finas
1 colher de chá de cominho em pó
3 colheres de sopa de mel
2 colheres de sopa de molho de pimenta
Rapas de limão
2 limões (suco)
½ repolho roxo cortado em tiras finas
2 abacates médios picados em cubos
2 tomates picados em cubos
1/3 xícara de coentro picado
1 xícara de sour cream ou cream cheese batido
Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture 2 colheres de sopa de azeite com mel, molho de pimenta e
metade do suco de limão, tempere com sal e pimenta. Adicione as cenouras, repolho, abacate,
tomate e coentro. Em uma grelha coloque os filés de peixe, adicione o suco do limão e o azeite
restantse. Vire os filés depois de 8 minutos. Deixe fritar até dourar dos dois lados. Aqueça as
tortillas em uma frigideira. Divida peixe em oito porções e coloque nas tortillas. Decore com a
salada de repolho e raspas de limão. Sirva com creme azedo e repolho extra ao lado.

- Salada de abacate e mamão
1 pepino grande cortado em tiras finas
1/3 de um mamão médio, descascado e em cubos
1 abacate descascado e em cubos
1 colher de sopa de sal grosso
1 limão (suco)
Raspas de ½ limão
3 colheres de sopa de sementes de girassol
120g de queijo fresco esfarelado
Modo de preparo:
Coloque as tiras de pepino em uma tigela e adicione o sal grosso, deixe descansar por cerca de
20 minutos. Coloque os cubos de mamão e abacate em uma outra bacia, adicione o suco de
limão e as raspas e misture. Coe a mistura de pepino, lave e descarte o líquido, adicione os
pepinos no mamão e abacate. Por fim, adicione o queijo fresco e sementes de girassol, misture
bem e tempere com sal a gosto. Divida em quatro porções e sirva.

- Salada de laranja com queijo fresco e sementes de romã
200g de queijo fresco
1 brócolis
2 colheres de sopa de suco de limão
1 colher de sopa de coentro picado
1 colher de sopa de cebolinha picada
1 colher de sopa de azeite extra-virgem
1 colher de chá de sal
1 laranja
4 colheres de sopa de sementes de romã
Rendimento: 4 porções
Modo de preparo:
Para o vinagrete: Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, coentro, cebolinha, azeite e
sal. Reserve.
Aqueça uma panela com água, espere ferver e coloque o brócolis cortado em cubos pequenos.
Espere 3 min, retire e coloque em uma tigela com água fria. Despeje o brócolis sobre o
vinagrete, misture e deixe descansar por 15 minutos. Descasque a laranja certificando-se de
remover toda a pele branca. Corte em fatias e adicione-o ao vinagrete. Adicione as sementes
de romã, queijo fresco esfarelado, misture bem e sirva.

- Wraps de atum
1kg de atum fresco
4 colher de chá de chilli em pó
4 colheres de sopa de óleo de canola
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
4 colheres de sopa de aioli ( receita incluída )
1 abacate fatiado
100g de brotos de alfafa
Ingredientes Aioli:
( uma maionese de alho aromatizado pode ser substituído )
4 dentes de alho
1 colher de sopa de mostarda de Dijon
½ gema de ovo
¼ xícara de suco de limão
1 xícara de óleo de canola
¼ xícara de azeite de oliva extra-virgem
Modo de preparo:
Misture o alho, sal, gema de ovo, mostarda e sal no liquidificador e bata por cerca de um
minuto, adicione o suco de limão. Lentamente, adicionar ambos os óleos , enquanto o
liquidificador ainda está trabalhando. Desligue uma vez que todos os ingredientes estão
completamente misturados. Reserve.
Tempere o atum cortado em 4 pedaços com sal e chilli em pó. Em uma panela adicione o óleo
e quando estiver quente adicione os pedaços de atum. Grelhe por 1 minuto de cada lado.
Descasque e o abacate e corte em fatias finas. Aqueça as tortillas em uma frigideira bem
quente de ambos os lados. Espalhe um pouco de molho aioli no centro de cada tortilla ,
adicione as fatias de abacate, atum cozido e brotos de alfafa. Dobre tortillas e sirva quente.

- Wrap de frango e milho
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
2 espigas de milho
3 peitos de frango
2 pimentas poblano cortadas em tiras finas
4 tomates médios picados
1 maço de escarola
1 xícara de sour cream ou cream cheese batido
3 colheres de sopa de óleo de milho
Modo de preparo:
Cozinhe o milho. Tire-o fora da espiga. Tempere os peitos de frango com sal e pimenta a gosto,
frite-os e em seguida corte em oito pedaços. Na mesma panela, refogue as tiras de pimenta
poblano por cerca de um minuto. Lave a escarola em água fria, seque, remova a base e corte
em 4 porções. Aqueça as tortillas em uma frigideira, espalhe cerca de 3 colheres de sopa de
creme no centro de cada wrap. Adicione o frango, o milho, tiras de tomates e pimenta. Enrole
e sirva em seguida.

OUTRAS RECEITAS

- Chilli com carne
150g Feijão roxinho/ vermelho
300g Patinho moído
1 tomate em cubos
1 cebola em cubos
½ Pimentão vermelho cubos
½ Pimentão verde em cubos
Cominho a gosto
Chilli em pó ou dedo de moça picada
Tabasco a gosto
Sal
Óleo a gosto
50g de Ketchup
4 Tacos Shell Nacho&Cia
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
Para montagem de tacos e burritos
8 folhas de Alface crespa
100g de Cheddar ralado
Modo de preparo:
Cozinhe o feijão e reserve. Refogue a carne em óleo até dourar. Junte a cebola, o alho, o
tomate e metade dos pimentões. Bata o feijão no liquidificador até virar um purê (usar pouco
caldo) e junte com a carne. Tempere com as especiarias e cozinhe por trinta minutos, se
necessário acrescente caldo de carne com caldo do feijão para não queimar. Acrescente o
restante dos pimentões. Acerte o sal e pimenta. Monte os tacos ou burritos.

- GUACAMOLE
2 Avocados
½ Cebola
1 Tomate
1 Limão
Tabasco a gosto
Sal a gosto
Coentro a gosto
250g de Nachos (totopos de milho) Nacho&Cia
Modo de preparo:
Corte a cebola em cubos pequenos e reserve. Ferva um pouco de água e coloque os tomates,
aguarde 2 minutos e retire. Corte o tomate em cubos sem pele e sem semente. Esprema o
limão e reserve. Retire a polpa dos avocados e regue com o limão, amasse grosseiramente com
um garfo. Acrescente a cebola, tomate, o coentro picado. Finalize com o sal e pimenta. Sirva
com nachos, tortillas e tacos.

- QUESADILAS
200g de Queijo muçarela
100g de Queijo cheddar (pedaço)
1 Tomate
1 pimenta Chipotle
Folhas de coentro a gosto
4 Tortillas de trigo 20cm Ø Nacho&Cia
Modo de Preparo:
Sobre uma tortilla coloque os queijos, coentro, pimenta e tomate cortado em cubos. Coloque
outra tortilla por cima. Leve na chapa ou frigideira ate ficar crocante e dourada dos dois lados
Corte em 4 partes e sirva.

- PICO DE GALO
2 Tomates
1 Cebola media
Pimenta jalapeño a gosto
Coentro fresco a gosto
Cebolinha a gosto
1 Dente de Alho
Sal a gosto
1 Limão (opcional)
Modo de preparo:
Corte a cebola e o tomate em cubos pequenos. Pique bem a jalapeño, cebolinha, alho e
coentro. Misture todos ingredientes. Acrescente suco de limão. Acerte o sal. Deixe marinando
no mínimo 30 minutos e sirva.

- FAJITAS
Marinada de Margarita
3 Limões (suco)
1 dose Triple Sec
2 doses de Tequila
Marinada de Limão Verde
150ml de Caldo de carne
2 Limões
3 colheres de sopa de Molho inglês
2 dentes de Alho
1 colher de sopa de Coentro picado
Para a carne:
300g Filé mignon cortado em tiras de 5 a 7 cm
¼ de Pimentão verde cortado em tiras de 5 a 7 cm
¼ de Pimentão vermelho cortado em tiras de 5 a 7 cm
1 Cebola roxa cortada em tiras finas
1 Tomate cortado em tiras
Sal a gosto
50ml de Óleo de milho
Pimenta do reino branca a gosto
Alecrim a gosto
Cominho a gosto
Orégano a gosto
Coentro a gosto
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
4 folhas de Alface crespa
Modo de preparo

Marinada:
Qualquer que seja a opção escolhida para a “Marinada”, o suco de limão se prende a carne
tornando o seu sabor extraordinário. O Triple Sec aromatiza suavemente, a tequila lhe fornece
um sabor diferenciado e o molho inglês ajuda numa pequena acidez. Deve-se Marinar por 1 a
2 horas.
Numa frigideira bem quente, refogue a carne já temperada com sal e pimenta branca. Despeje
um pouco da marinada para obter mais “suco”. Acrescente primeiramente os legumes mais
duros: pimentão e cebola. Posteriormente, acrescente as tiras de tomates para não
murcharem muito. Polvilhe as ervas picadas e misture bem. Despeje um pouco da marinada.
Sirva com tortillas, guacamole, folhas de alface, creme azedo ou arroz mexicano.

- SALADA DE AVOCADO
¼ de Alface americana
50g Tomate cereja
1 Avocado
1 Limão
Coentro a gosto
Óleo de milho a gosto
Sal a gosto
Pimenta dedo de moça a gosto
Modo de preparo:
Higienize as folhas, o tomate e o coentro. Rasgue as folhas. Corte o tomate cereja ao meio.
Corte o avocado em pedaços e misture os ingredientes. Tempere com sal, limão, óleo, coentro,
pimenta e sirva.

- SOUR CREAM
250ml de Creme de leite fresco
2 Limões
Sal a gosto
Modo de preparo:
Deixe o creme de leite gelar bastante. Tire raspas dos limões e depois retire o suco, reserve.
Bata o creme de leite ate ponto de chantilly, junte o suco dos limões aos poucos. Acrescente o
sal e as raspas. Manter gelado até servir.

- HUACHINANGO YUCATECO
1 Pimentão vermelho grande cortado em cubos
1 Pimentão amarelo grande cortado em cubos
1 Cebola grande cortada em cubos
60g de Manteiga sem sal
Coentro fresco a gosto
Cominho em pó a gosto
125ml de suco de laranja
1kg de filé de badejo, namorado ou pintado
10 Azeitonas pretas cortadas em fatias
Modo de preparo:
Deixe o peixe marinando no suco de laranja com coentro fresco picado de 20 a 30 mintuos.
Refogue os pimentões e a cebola na manteiga. Acrescente o cominho. Adicione o peixe com a
marinada. Deixe-o cozinhando até o seu ponto ideal. Corrija o tempero com sal e pimenta.
Acrescente as azeitonas. Sirva com arroz branco e/ou Tortillas Nacho&Cia.

- MANCHA MANTEL
150g de Carne de porco desossada cortada em cubos grandes
150g de Carne de frango (coxas, peito) cortado em cubos grandes
20ml de Óleo vegetal para refogar
10 Amêndoas
2g de Canela em pó
1 colher de sopa de Sementes de gergelim branco
2 Pimentas Ancho (ou Jalapeño)
1 Tomate maduro cortados em cubos
2 dentes de Alho bem picados
100g de Abacaxi pérola em cubos
½ Banana nanica madura cortada em rodela
¼ de Batata Asterix (o ideal seria ‘jicama’, mas a textura é bem próxima)
50g de Ervilhas frescas
Sal e pimenta branca moída a gosto
120ml de Caldo de carne
Modo de preparo:
Uma vez cortada a carne de porco em cubos, coloque numa panela, cubra de água, salgue e
leve a fervura por 25 minutos. Escorra e reserve o caldo.
Refogue o frango no óleo. Remova e reserve. Na mesma panela onde o frango foi
refogado, salteie as amêndoas, a canela e o gergelim. Leve ao mixer.
Remova as sementes de Jalapeño, salteie na mesma panela e leve ao mixer. Salteie os cubos
de tomate rapidamente a seco (com o mínimo de óleo possível). Leve ao mixer. Da mesma
forma salteie o alho a seco, junte todos os ingredientes no mixer. Junte caldo de carne, bata
tudo para obter um molho “veloutée”. Devolva esse molho na panela onde refogou o frango e
as amêndoas, ferva de 3 a 5 minutos para engrossar, acrescente o caldo de fervura da carne de
porco antes de juntar as carnes e as frutas. Corrija o tempero e então deixe cozinha por 1 hora
até que as carnes fiquem bem macias. Só acrescente as ervilhas nos 5 últimos minutos. Sirva
bem quente.

- ARROZ MEXICANO
½ Cebola
1 Dente de alho
Pimenta chilli a gosto bem picada
100g de Tomate
20ml de Óleo de milho
150g de Arroz agulhinha
Grãos de cominho inteiros a gosto
1 colher de café de Açafrão da terra
400ml de Fundo de ave
30g de ervilhas frescas
Sal e pimenta do reino moída a gosto
Modo de preparo:
Bata no liquidificador as cebolas, o alho, as pimentas chili e os cubos de tomates para obter
um purê. Refogue ¼ da mistura de tomates com o arroz. Junte o restante da mesma mistura às
especiarias e o fundo de ave. Deixe em ebulição até que o arroz absorva bem o líquido. Ao
final junte as ervilhas frescas para amolecerem e corrija o tempero com sal e a pimenta.

- SALADA CALIENTE
Alface lisa a gosto
Rúcula a gosto
Agrião a gosto
Hortelã a gosto
½ Manga
1 Pimenta dedo de moça
2 colheres de sopa de Gergelim torrado
MOLHO
1/3 de copo de Iogurte natural
1 colher de sopa de Mel
Molho de pimenta a gosto
1 Limão
60ml de Óleo de milho
4 Taco salad Nacho&Cia
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes do molho. Corte a manga em tiras finas. Pique bem a pimenta.
Rasgue as folhas e coloque em um recipiente. Regue com o molho. Acrescente a manga e
salpique o gergelim. Sirva no taco salad.

- FLAUTAS
4 Tortillas de trigo Nacho&Cia
200g de Lombo de porco
1 Cebola
1 Tomate
¼ de Pimentão verde
¼ de Pimentão vermelho
Coentro a gosto
Cominho a gosto
Raspas de limão a gosto
1 Limão (suco)
Sal a gosto
Pimenta jalapeño a gosto
1L Óleo de milho (para fritura)
Modo de preparo:
Corte a cebola, tomate e os pimentões em tiras finas. Corte o lombo de porco em cubos.
Tempere o lombo com sal, pimenta jalapeño, suco de limão, raspas de limão, coentro e
cominho. Deixe marinando por no mínimo 30 minutos. Refogue a carne, quando estiver quase
pronta acrescente os legumes. Deixe esfriar e reserve. Pegue a tortilla de trigo, recheie e
enrole igual uma flauta. Frite em óleo e sirva.

- MOLE POBLANO
4 Coxas de frango sem pele
Para pasta de pimenta:
4 Pimentas ancho secas, sem sementes e caule ou Jalapeño
1 Pimenta poblano assada, sem sementes e sem casca
40ml de Caldo de aves
Sal a gosto
Para o molho (mole):
30g de Banha de porco
30g de Amêndoas inteiras
30g de Nozes-pecãs
20g de Sementes de gergelim
30g de Uvas passas
¼ de colher de chá de Sementes de cominho
¼ de colher de chá de Sementes de anis
2 Cravos
1 Canela em pau
1 Cebola picada em cubos pequenos
3 Dentes de Alho
1 Banana da terra
1 Tortilla de trigo Nacho&Cia torrada e triturada
100g de Chocolate amargo picado
700ml de Caldo de aves
Modo de preparo:
Pasta de Pimenta:
Cozinhe as coxas de frango no caldo, reserve ambos. Torre as pimentas ancho ou jalapeño dos
dois lados abrindo e pressionando-as em uma frigideira por alguns segundos. Acrescente água
quente e deixe as pimentas de molho por 30 minutos até ficarem bem macias. Escorra e

coloque no liquidificador as pimentas poblano assadas e cerca de 40ml do caldo de frango.
Bata até formar um purê e reserve.
Molho (mole):
Aqueça a banha de porco em temperatura média e adicione as amêndoas e nozes-pecãs.
Cozinhe por cerca de 3 minutos, misturando até ficarem levemente torradas. Retire as nozes
com uma escumadeira e coloque-as em um processador de alimentos ou liquidificador. Na
mesma frigideira acrescente as passas e misture por um minuto até incharem. Adicione as
pimentas à frigideira e cozinhe por 1 minuto até sentir seu aroma. Transfira para o
processador. Acrescente as cebolas e o alho à frigideira e cozinhe por cerca de 10 minutos até
dourar. Depois coloque tudo no processador. Bata tudo com caldo de frango. Leve à panela
todos ingredientes, com exceção do gergelim e da banana. Cozinhe por uma hora em fogo
baixo, acrescente mais caldo se necessário. Sele o frango numa frigideira. Disponha no prato
de serviço, corte a banana em rodelas, coloque o mole por cima e finalize com gergelim.

- ENCHILLADAS
400g de Camarão 7 barbas limpo
6 Tomate maduros (para molho)
Coentro a gosto
Semente de cominho a gosto
½ Jalapeño
1 Pimentão verde cortado em cubos pequenos
1 Cebola roxa
2 Dentes de Alho
150g de Queijo tipo prato
50ml de Óleo de milho
8 Tortillas de trigo Nacho&Cia
Modo de preparo:
Ferva uma panela com água, coloque os tomates e deixe por 2 minutos. Retire da panela e tire
a pele e a semente dos tomates, processe, tempere com sal, coentro e reserve. Corte o
pimentão e a cebola em tiras finas. Tempere os camarões com sal, alho, coentro, cominho e
japaleño. Refogue a cebola no óleo, assim que murchar junte o pimentão. Rapidamente
refogue os camarões com os legumes. Recheie as tortillas de trigo igual uma panqueca, cubra
com molho, queijo e gratine. Sirva em seguida.

- CHURROS
500g de Farinha de trigo 500 Grams
50g de Fubá
10g de Fermento químico
1L de Água
50g de Açúcar
50g de Sal
120ml de Óleo de milho
100g de Açúcar (para polvilhar)
30g de Canela pó
1L de Óleo de milho
Modo de preparo:
Numa tigela misture a farinha de trigo, o fubá e o fermento químico e reserve. Numa panela
grande coloque a água para ferver com açúcar, sal e óleo. Quando levantar a fervura, coloque
a mistura da farinha (reservada) de uma vez só e mexa rapidamente com uma colher de pau
para não empelotar. Deixe cozinhando por 3 min, mais ou menos. Dica: se ficar muito mole
adicione um pouco mais de farinha de trigo. Se ficar muito duro, coloque um pouco de água
fervente. Desligue o fogo, transfira para uma tigela e deixe esfriar. Coloque a mistura ainda
morna num saco de confeiteiro. Faça churros todos do mesmo tamanho. Frite em óleo de
milho. Coloque no papel toalha, em seguida passe na mistura de açúcar e canela.

