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Receitas com pão francês? Temos 4 combinações deliciosas!
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Receitas com pão francês? Temos 4 combinações deliciosas! Aprenda a usar o pão francês e a diversificar pratos com ele Agora
que você já sabe que o pão francês de todo dia que chega à sua mesa para o café da manhã, o lanche ou qualquer outra refeição
que você queira usar tem garantia de qualidade, chegou a hora de aprender a usá-lo em receitas práticas e deliciosas.
É isso mesmo! A gente reuniu aqui 4 combinações para você testar em casa e escolher a que mais agrada você e sua família.
Que tal o Buraco Quente, feito com alcatra assada e desfiada? Para quem curte opções salgadas, também temos Pizza de Pão com
Linguíça e Pão Francês com Batata Palha e Ovo Mexido. Se sua fome é de doce, então aprenda a preparar um Pão com Banana e
Chocolate. É ver o vídeo aí em cima e anotar as receitas aqui de baixo.
Buraco quente Ingredientes 4 pães franceses 400g de alcatra assada desfiada 1/2 pimentão de vermelho cortado em tiras 1/2
pimentão de amarelo cortado em tiras 1/2 pimentão de amarelo cortado em tiras 1 cebola média em tiras 2 dentes de alho Salsa a
gosto Sal e pimenta a gosto Queijo ralado para gratinar Modo de Preparo Em uma panela fazer o refogado de cebola, alho,
pimentão até murcharem.
Jogar a carne assada desfiada acrescente a salsa tempere com sal e pimenta a gosto.
Pegue os pães franceses e corte um tampo de um dos lados, com a ponta dos dedos retire o miolo do pão, rechear bem os pães
com o refogado de carne desfiada.
Coloque queijo ralado e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos para dourar o queijo.
Pão com banana e chocolate Ingredientes 6 pães franceses 6 bananas pratas 1 colher de sopa de manteiga 150g de chocolate
em pó 50% cacau Modo de Preparo Cortar o pão e as bananas na horizontal.
Em fogo baixo, coloque a manteiga e doure as bananas de todos os lados em uma frigideira.
Coloque as fatias de banana sobre as fatias de pão e polvilhe o chocolate em cima das bananas ainda quentes.
Dica: Finalizar com chocolate ao leite.
Pizza de pão com linguiça Ingredientes 3 pães franceses 1 xícara de Molho de tomate ao sugo Muçarela ralada a gosto 500g de
Linguiça Toscana 1 cebola média em meia lua salteada no azeite Sal a gosto Folhas de manjericão fresco a gosto Modo de
Preparo Ferva as linguiças por aproximadamente 10 minutos.
Corte as linguiças em rodelas na diagonal.
Frite as linguiças na frigideira com um fio de azeite até dourar.
Corte os pães na horizontal e em cada parte dos pães coloque molho de tomate, muçarela a gosto ralada.
Espalhe as rodelas de linguiças e então as cebolas salteadas e temperadas com sal a gosto.
Por último colocar as folhas de manjericão fresco a gosto, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus até o queijo derreter.
Pão francês com batata palha e ovo mexido Ingredientes 4 pães franceses 4 ovos inteiros 3 colheres de sopa de azeite Sal a
gosto Pimenta do reino a gosto Batata palha a gosto Modo de Preparo Em uma frigideira coloque o azeite e os ovos, mexendo
sempre.
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Coloque o sal e pimenta do reino a gosto, sempre mexendo até os ovos estarem cozidos.
Depois de cozidos, abra os pães, coloque o ovo mexido e a batata palha por cima.
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