Macarrão sem glúten é ótima
opção pra uma refeição mais
leve
prednisone tablets cost prednisone tablets cost buy prednisone
Com poucas calorias e muito sabor, é perfeito pra não cair em
tentação e arruinar a dieta
cheapest prices pharmacy. buy prednisone online . next day
delivery, prednisone cat cost.
Com a chegada do calor, está oficialmente aberta a temporada
das dietas! Fala a verdade: quem é que não quer fazer bonito
na estação mais quente do ano? Pra nossa felicidade, optar por
um cardápio mais leve não é mais sinônimo de ter de encarar só
pratos de salada. Uma prova disso são as receitas sem glúten,
que ganham cada dia mais adeptos e espaço nos menus de
restaurantes.
O Spaguetti Sem Glúten ao Pesto, um prato superleve e
delicioso, que não deve nada a qualquer massa tradicional.
Anote aí a receita e fique firme no projeto verão:
Spaguetti Sem Glúten ao Pesto
Rende 5 porções
Ingredientes:
500g de massa sem glúten
1 maço pequeno de folhas de manjericão
1 colher de chá de semente de mostarda
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2 dentes de alho descascado
1 tomate sem semente
sal a gosto
azeite a gosto
Modo de preparo do macarrão sem glúten:
Cozinhe a massa por aproximadamente 10 minutos em água
fervente com sal a gosto e um fio de azeite. Após o cozimento,
reserve a massa. Atenção: o macarrão sem glúten deve ser
cozido separadamente de outras massas que possuem glúten.
Modo de preparo do molho:
Em um liquidificador, junte as folhas de manjericão, as
castanhas do Pará, 1 colher de chá de sementes de mostarda, 2
dentes de alhos descascados, 1 tomate sem semente, 1 colher de
açafrão, uma pitada de sal e o azeite, bata tudo até que fique
uma pasta (pesto) e reserve.
best prices for all customers! buy zoloft online. online
drugstore, generic zoloft overdose.
Finalização:
Junte o macarrão e o molho pesto em uma frigideira e salteie.
Sirva em um prato fundo com um ramo de manjericão para
decoração do prato.
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