


120 Receitas com twist, para comer bem e ser feliz
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Pessoas bonitas,

vocês que me acompanham, sabem… o «Cozinha com Twist» tem tantas 

receitas deliciosas que, mais cedo ou mais tarde, tinha de virar um livro.

E aqui está ele!

É claro que dá sempre para ligar a TV e rever episódios. Mas não

é a mesma coisa, pois não? Se forem como eu, nada se compara ao prazer

de seguir a receita pelo livro, tirar notas, marcar a próxima a experimentar.  

Por falar nisso, viram a fitinha-marcador toda catita? Uma lindeza!

É para usar, ouviram? E as fotos, não estão especialmente gulosas?

De babar! Mas deixem-me avisar que, se as vossas não ficarem exatamente 

com o mesmo aspeto das minhas, não há crise, OK? Todos os cozinheiros 

são diferentes. Para além de que, como eu costumo dizer, mesmo se correr 

mal, corre bem, porque o sabor está lá. Não fossem estas as 120 melhores 

receitas!

E agora que o livro está em boas mãos, vou querer saber qual é o vosso 

novo pequeno-almoço preferido ou a receita vegetariana que passaram

a fazer todas as semanas. Quero saber quais são as mais pedidas

da família. Qual o prato português que ainda não conheciam e qual é que 

faz o vosso paladar viajar pelo mundo. Já agora, que receitas preparam em 

dias de festa? Ah, e quando falta tempo? Sim, também há um capítulo para 

esses dias (por acaso até é o maior de todos. Porque será?).

Portanto, mãos à obra. Peguem no livro, folheiem, sujem, emprestem

(mas peçam de volta) e tenham-no sempre à mão, para que ele vos traga 

tanta felicidade como me traz a mim. 

Desbundem, minha gente, sempre com twist à mistura. Porque, afinal,

cozinhar com twist também é comer bem e ser feliz.

Filipa Gomes
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Chamei a este capítulo pequenos-almoços e lanches, mas «ai de mim»
dizer-vos quando é que têm de comer panquecas, requeijão caseiro

ou muffins de ovo. As receitas que se seguem são, na verdade, snacks para
matar o ratito a qualquer hora do dia. Se comem de manhã,

à sobremesa ou a meio de uma insónia, é convosco. Só, por favor,
não se esqueçam de sair de casa com a barriga aconchegada, OK?

E um casaquinho, no caso de estar frio.
Ass: Filipa, a mãe.



Contem-me, vocês costumam comer pão de forma de manhã? E quando acaba e não deram
por isso? Ficam meio à toa, não é? Pois agora vou ensinar-vos a fazer um pão salva-vidas. 
Leva ingredientes de verdade, faz-se em 5 minutos, tem poucos hidratos, é de digestão
lenta, não tem glúten, tem muita proteína e sabe bem! Só vantagens!

1. No copo da varinha mágica, colocar 1 ovo inteiro mais 1 clara. 
Acrescentar 4 c. de sopa de linhaça moída, 1 c. de sopa
de queijo creme, 1 pitada de sal e 1 c. de café de fermento.

2. Triturar e deitar num recipiente untado com manteiga
com capacidade para 250 ml (uma caneca, por exemplo, mas

3. Levar ao micro-ondas a 800 watts por cerca de 3 minutos. 

4.
algumas sugestões: manteiga e sementes de papoila, manteiga 
de amendoim e rodelas de banana, compota de framboesa
e parmesão ralado... 

INGREDIENTES
• 1 ovo M/L
• 1 clara de ovo M/L
• 4 c. de sopa de linhaça
  moída
• 1 c. de sopa de queijo creme
• Sal q.b.
• 1 c. de café de fermento
• Manteiga q.b.

EXTRAS
• Manteiga q.b.
• Sementes de papoila q.b.
• Manteiga de amendoim q.b.
• Banana q.b.
• Compota de framboesa q.b.
• Queijo parmesão q.b.

1 pax
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As receitas que se seguem são tão dedicadas aos vegetarianos (algumas
receitas são vegan mesmo, mas não todas) como aos omnívoros que precisam

não só de acabar com o preconceito de que a comida vegetariana sabe toda
a cartão, como de um incentivo para reduzir o impacto ambiental que as suas

escolhas alimentares representam. Aliás, proponho um desafio: substituir uma
receita “comum” por uma destas receitas vegetarianas, pelo menos uma vez por

semana. Que me dizem? Podem até fazer o menu completo, por exemplo: queijo de 
caju, caril de lentilhas e abóbora e a mousse de chocolate sem ovos para sobremesa.

Fica a ideia. Depois contem-me como correu.



CHILI DE SEITAN  
Chili é aquele prato que toda a gente adora, não é?
Portanto, é uma ótima ideia ter-se uma versão vegan à mão.
Principalmente para quando fazemos jantares para muitas pessoas e não sabemos
ao certo qual o regime alimentar de cada um.

INGREDIENTES
• Azeite q.b.
• 1 cebola picada
• ½ pimento vermelho
• 2 dentes de alho
• 1 folha de louro
• 1 c. de sopa de pimentão-doce
• 1 c. de chá de cominhos
• ½ c. de chá de manjericão seco
• ½ c. de chá de canela em pó
• Orégãos secos q.b.
• 1 malagueta seca
• 250 g de seitan
• Sal q.b.
• Pimenta q.b.
• 3 tomates pelados em lata
• 100 ml de cerveja preta
• 2 c. de sopa de molho
  barbecue
• 3 c. de sopa de molho de soja
• 800 g de feijão encarnado
• 200 g de milho em lata
• Coentros frescos q.b.
• 1 quadrado de chocolate
  amargo

Para o molho:

• 1 iogurte de soja
• Sumo de lima q.b.

Para servir:

• Minitortilhas mexicanas q.b.
• Lima q.b.
• 1 abacate maduro
• Queijo cheddar q.b.
• Coentros q.b.

1.
½ pimento vermelho picado, 2 dentes de alho esmagados, sem pele,
1 folha de louro, 1 c. de sopa de pimentão-doce, 1 c. de chá
de cominhos, ½ c. de chá de manjericão seco, ½ c. de chá de canela, 
um pouco de orégãos secos, 1 malagueta seca e deixar a tomar sabor.

2. Enquanto isso, cortar 250 g de seitan em pedaços, colocar
no processador e triturar até estar bem picado. Juntar ao tacho,
temperar com sal, pimenta e misturar.

3. Acrescentar 3 tomates pelados picados, 100 ml de cerveja preta,
2 c. de sopa de molho barbecue e 3 c. de sopa de molho de soja.
Misturar e deixar fervilhar um pouco.

4. Adicionar metade do feijão vermelho escorrido, o milho em lata, 
também escorrido, e deixe apurar por 5 minutos.

5. Entretanto, fazer o molho: misturar um pouco de sumo de lima
a 1 iogurte de soja e reservar. Cortar gomos de lima, 1 abacate em 
fatias, picar coentros e ralar queijo cheddar.

6. Juntar 1 quadrado de chocolate e os coentros e misturar.

7. Acrescentar a outra metade do feijão vermelho e voltar a mexer. 
Desligar o lume e está pronto!

8. Servir o chili em tortilhas e acompanhar com o abacate, o queijo 
cheddar, os coentros e o molho de iogurte e lima.

4-6 pax
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Receitas que confortam a alma e deixam todos satisfeitos.
Umas são fáceis, outras são rápidas, umas são especiais para os miúdos,

outras alimentam muita gente. Mas acima de tudo, são receitas para partilhar,
para perguntar «estás a gostar» ou «posso repetir?». E quem diz Família Feliz,

também diz Amigos Felizes. Todos à volta da mesa e de preferência
por muito tempo.



FRANGO À BRÁS
COM BACON CROCANTE      
Farto-me de ouvir «Deves estar sempre a jantar coisas especiais e elaboradas!» Tem dias.
Às vezes limito-me a comer frango assado da churrasqueira. E feliz! Não só porque é muito 

pego nas sobras e transformo em coisas espetaculares e simples como este frango à Brás! 
Deviam experimentar.

INGREDIENTES
• 100 g de bacon em fatias
• 2 cebolas
• 1 alho-francês
• Azeite q.b.
• 1 folha de louro
• 1 dente de alho
• Sal q.b.
• ½ frango de churrasco
• ½ molho de salsa fresca
• 200-250 g de batata
  frita palha
• 3 ovos M/L
• 2 gemas
• Pimenta q.b.
• Azeitonas pretas q.b.

1. Cortar 100 g de bacon em tirinhas e levar a fritar. Quando
estiver tostadinho deitar sobre um prato com papel absorvente. 

2. 
a refogar na frigideira onde se fritou o bacon. Juntar um pouco 
de azeite, 1 folha de louro, 1 dente de alho esmagado e sem pele
e 1 pitada de sal.

3.
o frango assado.

4. Acrescentar ao refogado assim como ½  molho de salsa
picada e metade do bacon frito. 

5. Retirar a folha de louro e envolver cerca de 150 g de batata 
palha.

6. Numa taça colocar os 3 ovos inteiros e as 2 gemas. Temperar 
com sal e pimenta e bater. 

7. Com a frigideira fora do lume juntar os ovos, mexendo bem 
para que não coagulem.

8. 
o restante bacon frito, azeitonas pretas e salsa picada.

2-3 pax
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Não podia faltar um capítulo de receitas portuguesas. Amo a nossa
gastronomia e todas as memórias boas que carrega cada garfada.

Mas aviso já que, apesar de a maioria serem as receitas clássicas das nossas avós,
vão encontrar uma ou outra coisa não tão clássica assim - ou não

se chamasse este livro receitas com twist. Não se ofendam. Entrem na onda
e aproveitem que eu também não misturo nada ao acaso.



PATANISCAS
DE BACALHAU COM
ARROZ DE COENTROS   
Nada bate uma clássica patanisca! As minhas são ricas e fofas. Aquela receitinha boa para 
vocês guardarem com carinho e fazerem ao amigo estrangeiro ou ao primo emigrante que 
está cá de férias. Aqui vão acompanhadas por um arroz de coentros não tão clássico assim, 

INGREDIENTES
Para o arroz:

• 6 dentes de alho
• Azeite q.b.
• 1 molho de coentros
• 1 cháv. de arroz carolino
• 2 ½ chávs. de água
• Sal q.b.

Para as pataniscas:

• ½ cebola
• 300 g de bacalhau

• Salsa q.b.
• 3 ovos M (claras separadas
  das gemas)
• 100-200 ml de cerveja
• 1 cháv. de farinha de trigo
  com fermento
• Pimenta q.b.
• Óleo q.b.
• 1 limão

1. Começar pelo arroz, que ele demora o tempo de pôr as pataniscas
a andar: cortar 6 dentes de alho em fatias e levar a fritar num tacho 
com azeite. Juntar os talos dos coentros picados e reservar as folhas.
A seguir, adicionar 1 cháv. de arroz carolino, sem lavar, e deixar fritar
ligeiramente. Acrescentar 2 ½ chávs. de água, temperar com sal
e mexer. Quando estiver praticamente cozido acrescentar os restantes 
coentros picados, tapar e deixe repousar fora do lume.

2. Enquanto isso, vamos então à patanisca: Com o ralador de cenoura, 
*. 

Acrescentar 1 mão-cheia de salsa picada, 3 gemas e 100 ml de
cerveja. (Se for preciso, depois acrescentar mais. Mas lembrem-se
de que a massa não deve ser muito líquida.) Envolver tudo. Juntar
1 cháv. de farinha de trigo, sal, pimenta e voltar a misturar.

3.
envolver com os restantes ingredientes. 

4. Deixar a massa descansar um pouco enquanto aquece 3 dedos
de óleo numa frigideira alta.

5. Quando chegar aos 180 °C, distribuir 2 ou 3 colheradas de massa pelo 
óleo e deixar fritar de ambos os lados. Conforme vão estando prontas, 
vá colocando as pataniscas sobre papel absorvente.

6. Servir polvilhadas de salsa, juntar gomos de limão e acompanhar 
com o arroz de coentros.

*Dica: se tiver sobras de bacalhau cozido, também serve!

8-10 un
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Viajar é uma riqueza. E das coisas que mais trago na bagagem quando
regresso, são ideias, sabores, aromas e, muitas vezes, ingredientes para tentar

voltar aos sítios onde estive, mas através da comida o meu
paladar e a minha memória são lá felizes outra vez. Venham comigo,

vamos andar pela Ásia, Europa, África e América. Se nunca lá estiveram,
deixem-me ser a vossa guia ao longo destas 17 receitas.



Se há marisco que o tuga gosta, são as belas das amêijoas. Normalmente, são feitas à Bulhão 
Pato. E é assim que as minhas vão começar, mas depois a coisa vai por aí fora e acaba numa 
banca de comida de rua em Banguecoque. Fica incrível, prometo!

4 pax

INGREDIENTES
• ½ molho de coentros
• 2 dentes de alho
• 2 cm de gengibre
• 1-2 talos de citronela
• 
• 1-2 malaguetas vermelhas
• Azeite q.b.
• 1 kg de amêijoas frescas 
• 1 lata de leite de coco
• Lima q.b.

1. Picar ½ molho de coentros e 2 dentes de alhos. Cortar

2.
todos os ingredientes aromáticos arranjados e deixe fritar 
ligeiramente.

3. Escorrer 1 kg de amêijoas* e juntar ao wok. Tapar e deixar 
cozinhar por 2 minutos em lume alto ou até que elas
comecem a abrir.

4. Juntar 1 lata de leite de coco e misturar bem. Deixar
levantar fervura.

5.
polvilhar com mais um pouco de malagueta e servir com 
gomos de lima para se espremer na hora.

*Dica: claro que amêijoas apanhadas e comidas na hora são muito 
mais frescas, mas só a passagem pela depuradora é que garante 
que as possíveis bactérias que possam ter, e que provocam sérias 
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O programa «Cozinha com Twist» teve 66 episódios. E ao longo do tempo fomos 
passando por várias épocas festivas. Natal, passagem de ano, dias da mãe,

do pai, dos avós, da criança, dos namorados ou, simplesmente, dias de festa
porque sim. Portanto, neste capítulo tentei compilar todas as receitas especiais 

que fiz para dias especiais. Assim, qualquer que seja a celebração,
podem encontrar aqui um prato delicioso à altura.



GELADO DE BOLO-REI       
No Natal tem de haver bolo-rei. Mesmo que vocês não sejam fãs,

não estiver em cima da mesa, não é? O que não é preciso é ser a receita clássica.
Que tal um bolo-rei gelado?  Experimentem. É fácil, dá para aproveitar restos, e tenho
a certeza de que até quem não gosta vai lamber os dedos.

INGREDIENTES
• 500 g de bolo-rei duro
• 1 lata de leite condensado
• 3 pacotes de natas gordas
•     cháv. de avelãs torradas
•     de cháv. de nozes

Para servir:

• Groselhas q.b.
• Nozes q.b.
• Avelãs q.b.

1. Cortar 500 g de bolo-rei, de preferência já seco, em fatias, rou-
bando-lhe o máximo de frutas cristalizadas e reservar.
Deixar 2 fatias de bolo de fora e migar as restantes para dentro 

e 1 pacote de natas e triturar tudo. 

2. Numa taça à parte, colocar os outros 2 pacotes de natas,
algumas gotas de sumo de limão e bater até virar chantilly. 

3. Juntar as duas fatias de bolo reservadas, bem migadas,
    cháv. de avelãs torradas, sem pele, e     cháv. de nozes, ambas 
picadas grosseiramente. Adicionar também as frutas

4. Envolver cuidadosamente e deitar sobre uma forma com
buraco ao centro e com capacidade para cerca de 2 l, forrada 
com película aderente.*

5.

6. Quando for altura de servir, desenformar, decorar com
as frutas cristalizadas, groselhas, nozes, avelãs e azevinho

*Dica: 1 folha não chega. Sobreponham 2 ou 3 para terem facilidade 
em desenformar.

8-10 pax
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Gaspacho de ananás dos Açores 256 

Pizza na frigideira 258 

Brushetta de chèvre, dióspiro e presunto 260 

Crocantes de queijo e pimenta preta 262 

Pastelinhos de salmão 264 

Risoto de abóbora-manteiga no micro-ondas  268 

Salmão com crosta de amêndoa e mostarda  270 

Bife de espadarte com cebolada agridoce 272 

Hambúrguer de atum em pão low carb  274 

Gnocchi com salsicha picante 276 

Polenta com ragu de ossobuco 278 

Bolo de chocolate e ovos com calda de brigadeiro 280 

Farófias de micro-ondas com morangada 282 

Cones de tortilha com manga e gelado  284 

Mousse de manga sem açúcar 286 

Bolo mágico de gelado 288 

Madalenas na tostadeira  290 

Minicheesecakes gelados de lima 294 

Bolo de laranja inteira 296 
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2013-15 Guionista, criadora de receitas e apresentadora de mais

de culinária da Fox. 

2014 Apresentadora, com a saudosa Filipa Vacondeus, do programa «À Boleia

da Filipa», no 24Kitchen.

Vencedora do prémio de Multimédia pela Academia Internacional

de Gastronomia. 

2016 Lançamento de uma coleção irrepetível de 90 receitas com a revista Flash. 

Jurada do programa «A Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Tua», na RTP,

com José Carlos Malato.

2017 Ideia original, guionista, criadora de receitas e apresentadora do programa 

«Filipa Gomes Cozinha com Twist», no 24Kitchen.

2018 Jurada do programa «Famílias Frente a Frente», na RTP, ao lado de Hugo 

Nascimento e José Avillez.

A Filipa Gomes nasce em 1984, em Almargem do Bispo.

Cresce no campo, entre vacas e couves.

Faz do tanque dos avós uma piscina, brinca nas hortas, salta à fogueira. 

Ama comer desde sempre e cozinhar desde os 24 anos.

Quer ser designer de moda, mas tira Mkt&Pub.

Trabalha 7 anos como copywriter, até ao dia em que o namorado

lhe conta sobre um casting do 24Kitchen.

Ela diz que não. Ele insiste. Ela aceita.

O canal gosta e o sonho que ela nunca tinha sonhado, acontece. 

Acredita numa cozinha de verdade, gosta de experimentar

coisas novas e de simplificar os processos. Adora a gastronomia

portuguesa e é fascinada pelos sabores além-fronteiras.

Tem um especial carinho por doces.

Vive em pecado com o Jorge, com quem tem

uma filha chamada Julieta e um filho chamado Viriato.

Cozinha com twist. Come bem. É feliz.

BIOGRAFIA

A VIDA
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