


O vapOr é cada vez mais usadO para 
a preparaçãO dOs alimentOs já que é 
cOnsideradO cOmO um dOs métOdOs 
mais saudáveis de cOzinhar. 
adequadO para a maiOr parte dOs 
alimentOs e cOm uma surpreendente 
variedade de receitas, pOde cOzinhar 

a vapOr Os vegetais e OutrOs alimentOs cOmO peixe, carne 
e frutas!
a cOzedura a vapOr é um métOdO húmidO, que utiliza a 
cOnvecçãO natural dO calOr que se fOrma nO ar, vapOr 
Ou líquidO. istO prOduz resultadOs mais tenrOs pOrque Os 
alimentOs nãO ficam expOstOs aO calOr secO intensO dOs 
OutrOs métOdOs de cOzedura.
pOr issO, cOzinhar a vapOr matém muitO melhOr as vitaminas, 
nutrientes, fOrma e textura dO que Os OutrOs métOdOs de 
preparaçãO. 
além dissO, Os alimentOs mantêm a sua textura simplesmente 
pOraue O calOr geradO pelO vapOr difunde-se lentamente através 
dOs ingredientes para criar um ambiente de aquecimentO. 
cOntrariamente a OutrOs métOdOs de cOzedura O vapOr 
nãO ‘altera’ a estrutura celular dOs tecidOs dOs alimentOs 
nem a sua cOmpOsiçãO de arOmas. Os sabOres própriOs dOs 
pratOs revelam-se melhOr e pOr issO O sal e especiarias pOdem 
ser adiciOnadOs cOm mOderaçãO.
O acessóriO de vapOr fOi cOncebidO para Obter vapOr nO 
micrOOndas da melhOr fOrma. a água na parte de baixO dO 
acessóriO de vapOr aquece e cOzinha a vapOr Os alimentOs 
cOlOcadOs nO recipiente. 
O vapOr prOduzidO pelO calOr dO líquidO fOrma-se dentrO 
dO acessóriO de vapOr, cOzinhandO Os alimentOs numa 
atmOsfera muitO húmida preservandO as vitaminas e minerais 
dOs alimentOs, bem cOmO Os sabOres, ajudandO a preparar 
pratOs sabOrOsOs de uma fOrma simples! 
aprecie Os seus cOzinhadOs a vapOr preparadOs cOm O 
micrOOndas WhirlpOOl!

cOzinhar a vapOr, um métOdO de 
preparaçãO de alimentOs, óptimO 
para preservar as vitaminas 
e minerais dOs alimentOs, bem 
cOmO Os seus sabOres, ajudandO a 
preparar pratOs sabOrOsOs de uma 
forma muito simples!
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para 2 pessoas
ingredientes

250 g de abóbOra limpa

30 g de cuscuz 
15 g (3 cOlheres de chá de) de 
alhO pOrrO cOrtadO finO 
300 ml de caldO de legumes 
30 ml (2 cOlheres de chá) de 
natas 
sal e pimenta

descasque e cOrte a abóbOra, junte O alhO pOrrO e cOzinhe nO acessóriO 
a vapOr usandO O prOgrama de vapOr para 500 g de vegetais cOm 100 ml 
de caldO de legumes. 
retire a abóbOra dO fOrnO, junte O caldO de legumes restante, O sucO da 
cOzedura e as natas e misture bem. 
tempere cOm sal e pimenta, deite O creme da sOpa nO fundO dO acessóriO de 
vapOr, junte O cuscuz e cOzinhe na pOtência jet durante 3 minutOs. para 
terminar, junte um pOucO de azeite virgem extra.

preparaçãO: prOgrama 2. tempO: 8 minutOs + 3 minutOs na pOtência jet 

Valor nutricional Tot. x dose  x 100 g
KJ 1169 585 187
Kcal 278 139 45 
proteínas (g) 8,5 4,3 1,4
Gordura (g) 12,7 6,4 2,1 
Hidratos de carbono (g) 34,7 17,4 5,6 
fibras (g) 2,3 1,2 0,4

Vegetais doces e amargos com moLho de soja e gengiBre
para 2 pessoas
ingredientes

250 g de mistura de vegetais, limpOs 
(cOuve-flOr, cOrgetes, funchO, 
pimentOs)
5 ml (1 cOlher de chá) de mOstarda 
temperada 
15 ml (1 cOlher de chá) de vinagre 
brancO 
15 ml (1 cOlher de chá) de azeite 
virgem extra 
10 ml (2 cOlheres de chá) de mOlhO 
de sOja 
gengibre frescO, cerca de 3 g (½-1 
cOlher de chá rasa)
8 g (3/4 cOlher de chá) de açúcar 
10 ml (2 cOlheres de chá) de água 
sal e pimenta 

lave e cOrte Os legumes em pedaçOs iguais e cOzinhe nO acessóriO de cOzer 
a vapOr usandO O prOgrama a vapOr para 250 g de vegetais cOm 100 ml 
de água nO fundO.
faça a marinada deixandO ferver O açucar, O vinagre brancO e a água. 
retire dO calOr e adiciOne a mOstarda, O azeite virgem extra, O sal e a 
pimenta, O mOlhO de sOja e finalmente O gengibre cOrtadO. 
deite a marinada pOr cima dOs legumes que retirOu dO fOrnO, tape e deixe 
descansar para que pOssam absOrver tOdOs Os sabOres. 
se gOstar, enfeite cOm salsa fresca cOrtada.

preparaçãO: prOgrama 2. tempO: 5 minutOs e 15 segundOs

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 887 444 297
Kcal 211 106 70 
proteínas (g) 5,3 2,7 1,8 
Gordura (g) 14,4 7,2 4,8
Hidratos de carbono (g) 15,3 7,7 5,1
fibras (g) 5,1 2,6 1,7

saLada de erViLhas e aBacate com iogurte magro
para 2 pessoas
ingredientes

150 g de ervilhas cOngeladas 
1 abacate madurO 
80 ml de iOgurte cremOsO 
sumO de ½ limãO

sal

pimenta branca

cOzinhe as ervilhas nO vapOrizadOr  cOm 100 ml de água pOr 3 minutOs 
nO jet pOWer.
reduza a pOtencia a 350W e cOntinue a cOzinhar pOr 2 minutOs.
descasque e cOrte O abacate. tempere O abacate cOm um pOucO de sal, 
pimenta e sumO de limãO. 
entretantO, deixe arrefecer um pOucO as ervilhas e em seguida adiciOne O 
iOgurte. cOlOque as ervilhas numa travessa cOm O abacate pOr cima. se 
desejar, adiciOne um pOucO de azeite virgem extra. 

cOzimentO: 3 minutOs nO jet pOWer dOis minutOs cOm pOtência de 350W 

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 2125 1063 560
Kcal 507 254 134
proteínas (g) 18,1 9,1 4,7
Gordura (g) 38,1 19,1 10,1
Hidratos de carbono (g) 25,4 12,7 6,7 
fibras (g) 5,1 2,5 1,3
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creme de aBóBora com cuscuz
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corações de aLcachoFras com moLho de queijo 
para 2 pessoas
ingredientes

300 g de cOrações de 
alcachOfras cOngeladOs 
130 g de queijO fOntina 
80 ml de leite 
pimenta branca

sal

cOzinhe as alcachOfras nO acessóriO de vapOr cOm O prOgrama de vapOr 
para 300 g de legumes cOngeladOs cOm 100 ml de água. 
derreta O queijO cOrtadO nO leite em banhO-maria. quandO estiver 
prOntO, deite um pOucO de mOlhO de queijO numa travessa e dispOnha Os 
cOrações de alcachOfra pOr cima.

preparaçãO: prOgrama 3. tempO: 7 minutOs 

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 2354 1177 460
Kcal 262 281 110
proteínas (g) 41,8 20,9 8,2
Gordura (g) 38,3 19,2 7,5
Hidratos de carbono (g) 22,2 11,1 4,3
fibras (g) 32,4 16,2 6,3

Batata quente e saLada de queijo de caBra 
para 2 pessoas
ingredientes

300 g de batatas, limpas 
120 g de queijO de cabra frescO 
40 g de eruca 
6-8 tOmates cereja 
30 ml (2 cOlheres de chá) de azeite 
virgem extra 
15 ml (1 cOlher de chá) de vinagre 
balsâmicO 
5 ml (1 cOlher de chá) de mOstarda 
temperada 
basílicO frescO
sal e pimenta

lave e descasque as batatas, cOrte em pedaçOs dO mesmO tamanhO e 
cOzinhe nO vapOrizadOr cOm 100 ml de água nO fundO, pOr 4 minutOs 
nO jet pOWer. reduza a pOtência a 350W e cOntinue a cOzinhar pOr 
três minutOs e meiO. 
prepare a vinagreta (temperO) cOm O sal, a pimenta, a mOstarda e O vinagre 
balsâmicO. junte lentamente O azeite, mexendO rapidamente. pOr fim, junte 
O basílicO frescO cOrtadO. 
dispOnha a eruca, Os pedaçOs de queijO e as batatas quentes na travessa. 
enfeite cOm Os tOmates cereja e regue cOm O mOlhO vinagreta.

cOzimentO: 4 minutOs cOm  jet pOWer. 3 ½ minutOs cOm pOtência de 350W

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 3684 1842 530
Kcal 883 442 255
proteínas (g) 31,5 15,8 4,5
Gordura (g) 56,8 28,4 8,2
Hidratos de carbono (g) 62,6 31,3 9,1
fibras (g) 9,4 4,7 1,4

arroz Basmati com Frango e moLho de soja 
para 2 pessoas
ingredientes

140 g de arrOz basmati 
70 g de peitO de frangO

270 ml de caldO de legumes 
30 ml (2 cOlheres de chá) de alhO 
cOrtadO, cerca de 10 g
sal e pimenta 
mOlhO de sOja

cOrte O frangO em tiras finas. 
cOlOque O frangO, O arrOz, O alhO cOrtadO e O caldO de legumes nO 
fundO dO acessóriO de vapOr.
tape e deixe cOzinhar durante 3-3½ minutOs na pOtência jet. reduza 
depOis a pOtência para 160 W e deixe cOzinhar durante 9-10 minutOs até 
absOrver O cOncentradO.
depOis de cOzidO, deixe repOusar O arrOz tapadO durante dOis minutOs. 
tempere cOm sal e pimenta e O mOlhO de sOja a gOstO.

preparaçãO: 3-3½ minutOs a 750 W + 9-10 minutOs a 160 W

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 2560 1280 492
Kcal 612 306 118
proteínas (g) 29,8 14,9 5,7
Gordura (g) 2,6 1,3 0,5
Hidratos de carbono (g) 115,7 57,9 22,3
fibras (g) 2,4 1,2 0,5
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arroz piLaF com Legumes e gamBas 
para 2 pessoas
ingredientes

140 g de arrOz estufadO

30 g de cOrgetes 
30 g de pimentOs, 30 g de ervilhas 
10 g de alhO, 30 g de feijãO francês

60 g de gambas cOm casca

260 ml de caldO de legumes 
15 ml (1 cOlher de chá) de azeite 
virgem extra, sal e pimenta

cOrte Os pimentOs, as cOrgetes e O feijãO francês em cubOs. pOr fim, cOrte 
O alhO pOrrO. 
cOlOque Os legumes, O arrOz, as gambas e O alhO pOrrO nO fundO dO 
acessóriO de cOzer a vapOr. 
tape e deixe cOzinhar durante 3½-4 minutOs na pOtência jet. reduza 
depOis a pOtência para 160 W e deixe cOzinhar durante 16-18 minutOs. 
depOis de cOzidO, deixe O arrOz descansar durante dOis minutOs cOm a 
tampas cOlOcada. tempere cOm sal e pimenta e adiciOne, pOr fim, O azeite 
virgem extra.

preparaçãO: 3½-4 minutOs na pOtência jet + 16-18 minutOs a 160 W

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 2846 1423 719 
Kcal 681 341 172 
proteínas (g) 22,2 11,1 5,6
Gordura (g) 15,2 7,6 3,8 
Hidratos de carbono (g) 121,7 60,9 30,7
fibras (g) 5,4 2,7 1,4

tagLioLini com aLgas marinhas e FiLetes de soLha
para 2 pessoas
ingredientes

100 g de massa tagliOlini fresca 
60 g de filetes de sOlha 
4 g de algas marinhas 
sal e pimenta

10 ml (2 cOlheres de chá) de azeite 
virgem extra 
160 ml de caldO de legumes 

cOrte Os filetes de sOlha em tiras finas. pOnha de mOlhO as algas marinhas 
durante 15 minutOs. 
aqueça O alhO durante aprOximadamente 1½ minutO na pOtência jet 
cOlOque O tagliOlini nO fundO dO acessóriO de vapOr cOm as algas 
escOrridas, O azeite e Os filetes de sOlha e pOlvilhe cOm O alhO. 
tape e cOza durante 2-2½ minutOs na pOtência jet.
quandO a massa estiver cOzida, misture e deixe repOusar cOm a tampa 
durante um minutO. enfeite, se desejar cOm salsa fresca.

preparaçãO: 2-2½ minutOs na pOtência jet 

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 1756 878 526 
Kcal 416 208 125 
proteínas (g) 21,3 10,7 6,4 
Gordura (g) 10,8 5,4 3,2 
Hidratos de carbono (g) 59,1 29,6 17,7 
fibras (g) 3,2 1,6 1,1

tagLiateLLe Fresco com cogumeLos e reBentos de Feijão 
para 2 pessoas
ingredientes

100 g de tagliatelle frescO 
100 g de cOgumelOs de bOtãO 
10 g de agriões 
30 g de rebentOs de feijãO 
10 ml (2 cOlheres de ch) ´de azeite 
virgem extra 
160 ml de caldO de legumes 

cOrte Os cOgumelOs e salteie-Os cOm um pOucO de azeite numa frigideira 
nãO aderente. 
aqueça O alhO nO micrOOndas durante aprOximadamente 1½ minutOs na 
pOtência jet.
cOlOque O tagliatelle frescO nO fundO dO acessóriO de vapOr cOm Os 
cOgumelOs, Os rebentOs de feijãO O azeite e deite sObre O alhO.
tape cOm a tamp durante 3-3½ minutOs na pOt~encia jet.
quandO a massa estiver cOzida, misture e deixe repOusar cOm a tampa 
durante dOis minutOs, depOis pOlvilhe cOm O sal. 
dispOnha a massa em dOis pratOs e enfeite cOm alguns agriões. 

preparaçãO: 3-3½ minutOs na pOtência jet 

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 1691 846 423
Kcal 401 201 101
proteínas (g) 16,8 8,4 4,2 
Gordura (g) 10,6 5,3 2,7 
Hidratos de carbono (g) 60,2 30,1 15,1
fibras (g) 5,5 2,3 1,1 
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FiLetes de soLha com Limão e aLcaparras 
para 2 pessoas
ingredientes

300 g de filetes de sOlha 
sumO de ½ limãO

50 ml de caldO de peixe 
50 ml de vinhO brancO 
25 g de alcaparras 
1 limãO inteirO 
salsa fresca picada

azeite virgem extra

mOlhO WOrcestershire 
sal e pimenta

enrOle Os filés de peixe e Os Organize na parte inferiOr dO vapOrizadOr.
em seguida tempere cOm sal e pimenta. adiciOne O caldO de peixe e vinhO 
brancO e cOzinhe Os filés de peixe pOr 2 minutOs e meiO cOm pOtência de 
750W. reduza pOtência a 350W e cOntinue a cOzinhar pOr 2 minutOs. 
entretantO, prepare O mOlhO cOm O sumO dO limãO, as rOdelas de limãO 
cOrtadas sem casca, as alcaparras, O azeite, a salsa picada e O mOlhO 
WOrcestershire. 
depOis de cOzidOs, retire Os filetes dO acessóriO de vapOr e dispOnha-Os na 
travessa. cubra Os filetes cOm O limãO e O mOlhO de alcaparras.

cOzimentO: 2 ½ minutOs cOm pOtência de 750W
dOis minutOs cOm pOtência de 350W

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 1593 797 468
Kcal 377 189 111
proteínas (g) 51,7 25,9 15,1
Gordura (g) 18,5 9,3 5,6 
Hidratos de carbono (g) 2,5 1,3 0,8 
fibras (g) - - - 

saLmão marinado com Funcho 
para 2 pessoas
ingredientes

2 bifes de salmãO, 130-140 g 
cada (2 cm de espessura sem pele) 
sumO de 1 limãO

50 ml de azeite virgem extra 
funchO

cebOlinhO

tOmilhO frescO, cravinhO

sal e pimenta

alface Ou valeriana (30 g)

tempere O salmãO cOm sal e pimenta e cOza-O nO acessóriO de vapOr usandO 
O prOgrama de vapOr para 250 g de filetes de peixe cOm 150 ml de água.
prepare a marinad cOm as ervas picadas, O cravinhO, O sumO de limãO e O 
azeite. depOis de cOzidO, tape O salmãO cOm a marinada e deixe arrefecer.
prepare a salada numa travessa e cOrte O salmãO em pOstas. O peixe deve 
estar rOsadO pOr dentrO. se quizer, cOlOque um pOucO de azeite virgem 
extra.

preparaçãO: prOgrama 4. tempO: 5 minutOs 

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 3883 1942 1079
Kcal 930 465 258
proteínas (g) 51,5 27,8 14,3
Gordura (g) 79,6 39,8 22,1
Hidratos de carbono (g) 0,7 0,4 0,2 
fibras (g) 0,5 0,3 0,1

peito de capão de escaBeche 
para 2 pessoas
ingredientes

300 g de peitO de capãO 
30 ml (2 cOlheres de chá) de 
vinagre brancO 
60 ml (4 cOlheres de chá) de água 
30 ml (2 cOlheres de chá) de 
vinhO brancO 
15 g (cerca de 45 ml) de aipO 
brancO 
15 g (cerca de 30 ml) de cenOuras 
15 g (cerca de 45 ml) de alhO 
15 g (cerca de 45 ml) de cebOla 
fOlhas de lOurO
grãOs de pimenta, sal 

cOrte Os legumes em tiras finas (juliana) e cOlOque-Os nO fundO dO 
acessóriO de vapOr cOm a água, O vinhO brancO, O vinagre, as fOlhas de 
lOurO e a pimenta em grãO.
cOza O peitO dO capãO na grade de vapOr usandO O prOgrama a vapOr 
para 350 g de frangO. 
depOis de cOzidO, retire O peitO dO capãO dO acessóriO de vapOr e cOrte em 
fatias finas. deite a marinada quente pOr cima dO capãO e deixe descansar 
durante duas hOras. 
sirva O peitO de capãO acOmpanhadO cOm Os legumes da marinada. 

preparaçãO: prOgrama 5. tempO: 13 minutOs 

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 2509 1255 558 
Kcal 598 299 133 
proteínas (g) 63,8 31,9 14,2
Gordura (g) 37,1 18,5 8,2 
Hidratos de carbono (g) 3,2 1,6 0,7 
fibras (g) 1,4 0,7 0,3 
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pedaços de Frango com amêndoas 
para 2 pessoas
ingredientes

250 g de peitO de frangO 
30 g de amêndOas cOrtadas 
100 ml de caldO de legumes 
50 ml de nata fresca 
½ cOlher de chá de mOstarda 
temperada 
4 g (1 cOlher de chá) de 
farinha

sal e pimenta 

cOrte O frangO em pedaçOs iguais e tempere cOm sal e pimenta. cOza O 
frangO usandO O prOgrama de vapOr para 250 g de frangO cOm 100 ml 
de cldO de legumes. 
depOis de cOzidO, retire O frangO dO acessóriO a vapOr e dispOnha-O nO 
pratO de servir. 
cOlOque as natas, a mOstarda, a farinha e as amêndOas nO acessóriO a 
vapOr e deixe cOzinhar durante 1-2 minutOs na pOtência jet. 
depOis de O mOlhO estar prOntO e na cOnsistência desejada, espalhe-O sObre 
O frangO.

preparaçãO: prOgrama 5. 
tempO:11 min 30 seg + 1-2 minutOs na pOtência jet 

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 2616 1308 592 
Kcal 626 313 142 
proteínas (g) 67,3 33,7 15,3
Gordura (g) 36,7 18,4 8,3 
Hidratos de carbono (g) 7,1 3,5 1,6
fibras (g) 4,3 2,2 1,1

maçãs recheadas com amaretti e aVeLãs 
para 2 pessoas
ingredientes

2 maçãs pequenas, limpas 
cerca de 300 g 
30 g de biscOitOs amaretti 
10 + 15 g (1½ + 2½ cOlheres de chá) 
de açúcar 
5 g (1 cOlher de chá) de cacau em pó 
15 g de amêndOas cOrtadas 
1 gema de OvO 
licOr (amarettO di sarOnnO Ou 
grand marnier)
casca de ½ laranja
casca de ½ limãO

parta as maçãs aO meiO e retire O interiOr.
desfaça Os biscOitOs amaretti, junte O açúcar (10 g), O licOr, O cacau em 
pó, O OvO e as amêndOas cOrtadas. 
recheie as maçãs cOm esta mistura e espalhe O restante açúcar pOr cima 
(15 g). 
cOza as maçãs usandO O prOgrama de vapOr para 400 g de fruta cOm 
100 ml de água a que juntOu a casca da laranja e dO limãO. 
depOis de cOzidas, deixe-as nO acessóriO de vapOr cOm a tampa durante 
cerca de 5 minutOs. 

preparaçãO: prOgrama 6. tempO: 6 minutOs e 20 segundOs

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 2346 1173 598 
Kcal 560 280 143
proteínas (g) 11,3 5,7 2,9 
Gordura (g) 21,1 10,6 5,4
Hidratos de carbono (g) 85,4 42,7 21,8
fibras (g) 7,9 4,1 2,1

peras aromatizadas com caneLa 
para 2 pessoas
ingredientes

6 peras pequenas, 450-500 g 
limpas

40 g (50 ml) de açúcar 
½ pau de canela 
300 ml de vinhO tintO 
casca de limãO

descasque as peras e cOm uma faca Ou descarOçadOr afiadOs, retire a parte 
inferiOr mais dura. cOlOque as peras nO fundO dO acessóriO a vapOr cOm 
O açúcar, a canela, O vinhO tintO e a casca de limãO. 
tape e deixe cOzinhar nO prOgrama de vapOr para 450 g de fruta. 
deixe arrefecer as peras nO acessóriO de vapOr cOm a tampa. 
se preferir, reduza O vinhO tintO que restOu para Obter um mOlhO mais 
espessO, que pOde ser servidO cOm as peras.

 preparaçãO: prOgrama 6. tempO: 7 minutOs

Valor nutricional Tot. x dose x 100 g
KJ 1391 696 258 
Kcal 332 166 62 
proteínas (g) 1,5 0,8 0,3 
Gordura (g) 0,5 0,3 0,1
Hidratos de carbono (g) 85,8 42,9 15,9
fibras (g) 14,5 7,3 2,7



Whirlpool é uma marca registada da Whirlpool U.S.A

P

 5
01

9 
12

0 
00

43
5


