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Ingredientes: 

Massa areada para tarte 

2 ovos 

1 pacote (200 ml) natas NOTA 1 
Desidratados:  
- Tomate Minicolor - ⅕ de embalagem (± 15g) 

- Tomate fatiado - ⅓ de embalagem (± 10g) 

- Cogumelo Shiitake - ⅓ de embalagem (± 15g) 

- Cebola fatiada - ⅓ de embalagem (± 20g) 

Salvia - 2 ou 3 folhinhas 
1 fio de azeite 

Pimenta para moer a gosto 

1 pitada de sal 

Água da reidratação 
(Opcional: Manjericão fresco) 

Preparação: 

1. Misture o tomate com a cebola e os cogumelos numa taça, com água tépida suficiente para 

os cobrir, e deixe repousar cerca de 20 min. Escorra e reserve a água. 

2. Separe as fatias de tomate para um recipiente à parte e reserve para o fim. 

3. Coloque um fio de azeite,  a salvia e um pouco de pimenta a gosto numa frigideira em lume 

brando e deixe libertar os aromas (cerca de 1 min). Junte-lhe os cogumelos, o tomate mini e 

a cebola escorridos e frite um pouco (cerca de 2 min), mexendo sempre. Adicione as águas 

de reidratação e, ao levantar fervura, baixe o lume e deixe reduzir até quase evaporar, mas 

sem deixar secar. Tempere com sal a gosto. 

4. Entretanto, molde a massa na forma da tarte, pique-a com um garfo e ponha-a no forno, 

previamente aquecido a 160ºC, durante cerca de 10 min. 

5. Bata os ovos, junte-lhe as natas e o preparado da frigideira e, se desejar, umas folhinhas de 

manjericão ripadas. Mexa tudo e verta esta mistura para dentro da massa. Decore por cima 

com o tomate reservado em 2. 

6. Coloque a tarte no forno a 180ºC por cerca de 25 min ou até alourar NOTA 2. 

NOTA 1 - As natas podem ser vegetais (por exemplo, aveia, arroz ou soja) 
NOTA 2 - O tempo de cozedura da tarte pode variar. Vigie o processo. 

Tarte Colorida 
Receita para 1 tarte 

(receita original da Caixa “Pomo De Natal” de 2015) 


