
        

 

 
 

BOLINHO DE ABOBRINHA COM TZATZIKI DE DILL 
(Receita adaptada do livro Sabores da Horta: receitas perfeitas para cada estação do 

ano, de Caroline Bretherton, p. 118) 

 

Ingredientes 

 200 g de abobrinha ralada grosseiramente 

 Sal e pimenta-do-reino moída na hora 

 100 g de ricota 

 1 ovo grande 

 2 colheres de sopa de farinha de trigo 

 3 dentes de alho amassados 

 Um pouco de manjericão picado 

 Um pouco de salsa picada 

 Azeite para fritar 

 2 colheres de sopa de dill bem picado 

 200 g de coalhada 

 Suco de ½ limão 

 

Modo de Preparo 

1. Salpique 1 colher de chá de sal na abobrinha e deixe escorrer numa peneira por 1 

hora. Lave e enxugue em um pano de prato. 

2. Misture a ricota, o ovo e a farinha numa tigela. Adicione 2 dentes de alho, o 

manjericão e a salsa, e tempere bem. Acrescente a abobrinha e misture. 

3. Coloque 1 cm de azeite na frigideira em fogo médio, acrescente colheradas de 

massa e deixe por 2-3 minutos de cada lado, até dourar. Escorra em papel-toalha. 

4. Prepare o tzatziki: misture o último dente de alho com o dill, um pouco de sal, pimenta 

e a coalhada. Adicione um pouco de suco de limão e sirva imediatamente, com os 

bolinhos ainda quentes. 

 

ABOBRINHA ASSADA 
Ingredientes 

 1abobrinha italiana cortada em rodelas 

 Azeite de oliva extra virgem 

 Sal a gosto 

 Creme de ricota 

 Tomates cereja cortado em rodelas 

 Queijo parmesão ralado 

 Orégano 

 

Modo de Preparo 

1. Tempere as rodelas de abobrinha com um fio de azeite e uma pitada de sal. 

2. Passe o creme de ricota nas rodelas de abobrinha, coloque de 1 a 3 rodelas de 

tomate por cima de cada e finalize com parmesão e orégano a gosto. 

3. Coloque em um tabuleiro untado com azeite e leve para assar em forno pré-

aquecido a 190 °C, por, aproximadamente, 15 a 20 minutos. 


