
Variando o filé de frango
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Introdução

 Na casa dos brasileiros não pode faltar frango! É um ingrediente barato e super fácil 
de preparar. O problema é quando a gente cai na mesmice e faz diariamente a mesma 
receita.
 Nós vamos te ajudar a pensar em novas maneiras e possibilidades de você preparar 
seu frango, sem gastar muito e sem perder o lugar dos favoritos em casa.



Frango grelhado

	 Muita	gente	se	pergunta	como	fazer	filé	de	frango	grelhado	de	forma	que	fique	sa-
boroso	e	que	também	não	fique	seco.	Para	isso,	você	precisa	prestar	atenção	em	alguns	
pontos:
	 Primeiro,	utilize	uma	grelha	bem	quente.	Se	preferir	usar	uma	frigideira,	regue	com	
um	pouquinho	de	óleo	(um	pouquinho	mesmo!).	Grelhe	sempre	de	um	a	dois	filés	por	
vez.	Se	você	colocar	muitos,	aumentam	as	chances	da	temperatura	da	frigideira	baixar	e,	
por	isso,	juntar	água,	o	que	faz	com	que	o	frango	cozinhe	ao	invés	de	grelhar,	deixando-o	
borrachudo	e	seco.	
	 Depois	 que	 colocar	 os	 filés	 na	 frigideira,	 não	 fique	 mexendo!	 Deixe	 lá	 até	 que	
dourem:	primeiro	um	lado	e	depois	o	outro	(cerca	de	5	minutos	cada	lado).	
	 Você	pode	fazer	variados	molhos	para	acompanhar	o	seus	filés	de	frango	grelhado,	
mas	uma	idéia	é	que	você	coloque	um	pouco	de	vinho		branco	seco	na	frigideira	utilizada	
para	grelhar,	raspe	o	fundinho	da	panela	e	espere	o	álcool	evaporar	e	o	líquido	reduzir.	
Você	pode	adicionar	uma	colher	de	sopa	de	manteiga	gelada	e	derretê-la	bem.	Isso	en-
grossará	seu	molho.	
	 Se	seus	filés	de	frango	forem	mais	grossos,	você	pode	finalizar	o	cozimento	levan-
do-os	ao	forno	bem	quente	por	8	minutinhos!
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Marinadas

 A marinada é uma técnica culinária que consiste em colocar um alimento, geral-
mente	uma	peça	de	carne,	numa	mistura	de	água,	sal,	temperos	e	algum	componente	
ácido, como o vinagre. 
	 O	alimento	pode	ser	marinado	por	alguns	minutos	ou	até	por	horas.	Essa	era,	primi-
tivamente, uma forma de conservar os alimentos. Atualmente, é usada com diferentes 
fins,	como	amaciar	a	carne,	realçar	sabor	e	adicionar	(ou	retirar)	umidade,	conforme	o	
tipo de tempero utilizado. Também é uma forma de cozimento ou pré-cozimento, já que 
o	ácido	age	sobre	a	carne,	desnaturando	as	proteínas.
	 Ingredientes	como	vinho,	suco	de	laranja,	shoyu,	azeite,	leite	de	coco,	água	de	coco	
ou	o	que	mais	a	sua	criatividade	permitir	vão	dar	sabor,	além	de	também	hidratar	e	ama-
ciar	a	carne.	No	caso	do	frango,	o	ideal	é	que	ele	fique	marinando	por	no	mínimo	4	horas,	
em	geladeira,	mas	20	minutinhos	já	fazem	a	maior	diferença.
	 O	frango	pode	ficar	marinando	em	uma	tigelinha	ou	em	um	saco	plástico	de	co-
zinha,	sempre	em	geladeira.		
	 Depois,	a	marinada	pode	virar	um	molho!	É	só	você	reservá-la	na	hora	de	grelhar	
os	filés	e,	depois	que	acrescentar	e	reduzir	o	vinho	(conforme	você	aprendeu	no	tópico	
anterior),	adicioná-la	junto	com	creme	de	leite	e	esperar	reduzir	pela	metade!	
	 Lembre-se	de,	na	hora	de	grelhar,	escorrer	bem	os	peitos	de	frango!
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	 Outra	forma	de	variar	no	filé	de	frango	é	inovando	e	usando	sua	criatividade	na	
hora	de	fazer	crostas!	Vamos	te	dar	aqui	algumas	ideias!	Você	pode	fazer	a	sua	crosta	
com	o	que	tiver	em	casa!	Incremente	com	parmesão	ralado,	raspas	de	laranja,	gengibre	
ralado,	aveia,	farinha	de	rosca,	pistache	ou	o	que	preferir!	Use	sua	imaginação!

Crosta de pão
Evite	desperdício	e	sempre	utilize	pão	dormido	nas	suas	receitas!	Triture	ou	rale	o	pão	e	
misture	com	ervas	aromáticas!	Se	você	quiser,	acrescente	queijo	ralado!	Passe	o	filé	de	
frango	nessa	mistura	antes	de	levá-lo	ao	forno	(1800C	por	cerca	de	30	minutos).

Crosta de parmesão
Derreta	um	pouco	de	manteiga	(três	colheres	de	sopa	de	manteiga	(50g)	para	4	filés)	
e	rale	um	pouco	de	queijo	parmesão	(100g).	A	única	coisa	que	você	vai	precisar	fazer	é	
passar	os	filés	na	manteiga	e,	em	seguida,	no	queijo	já	ralado.	Depois,	é	só	levar	ao	forno	
a	1800C por cerca de 30 minutos em uma assadeira antiaderente.
 
Crosta	de	castanhas
Faça	uma	manteiga	com	as	castanhas	que	você	quiser!	Misture	manteiga	sem	sal	com	
castanhas	trituradas	ou	xerém	e	disponha	em	cima	dos	seus	filés	antes	de	levá-los	ao	
forno!
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Crostas

Crosta	de	castanhas

Crosta de pão

Crosta de parmesão



Recheios

	 Seus	filés	de	frango	podem	ser	recheados	com	legumes	ou	com	diferentes	tipos	de	
queijos	e	frios	(presuntos).	
	 A	única	coisa	que	você	precisa	fazer	é	escolher	os	seus	recheios	e	fazer	um	enro-
ladinho	com	os	filés,	prendendo	suas	pontas	com	a	ajuda	de	palitos	de	dentes!	Você	pode	
colocar	farias	de	bacon	ou	abobrinha	enrolando	o	frango	por	fora!
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Filés de frango com aveia

Ingredientes
5	filés	finos	de	peito	de	frango	(380	g)
1	e	meio	sachê	de	Caldo	SAZÓN®	Frango	com	Toque	de	Shoyu
2	colheres	(sopa)	de	farinha	de	trigo
2 claras levemente batidas
1	xícara	(chá)	de	aveia	em	flocos	finos,	levemente	torrada	(100	g)
Molho
meia	xícara	(chá)	de	creme	de	leite	light
meia	xícara	(chá)	de	requeijão	light
meia	xícara	(chá)	de	maionese	light
meio	sachê	de	Caldo	SAZÓN®	Frango	com	Toque	de	Shoyu

Modo	de	Preparo
1.	Tempere	os	filés:	em	uma	 tigela,	 coloque	o	 frango	e	polvilhe	com	 1	 sachê	de	Caldo	
SAZÓN®.
2.	Passe	os	filés	pela	farinha	de	trigo,	pelas	claras	e,	em	seguida,	pela	aveia	já	misturada	
ao	restante	do	Caldo	SAZÓN®.
3.	Disponha-os	em	uma	assadeira	untada,	cubra	com	papel-alumínio	e	leve	ao	forno	mé-
dio	(180	graus),	pré-aquecido,	por	25	minutos.	Retire	o	papel	e	deixe	por	mais	10	minutos.
4.	Enquanto	isso,	prepare	o	molho:	em	uma	tigela	pequena,	coloque	o	creme	de	leite,	o	
requeijão,	a	maionese	e	o	Caldo	SAZÓN®, misture e leve à geladeira até o momento de 
servir.
5.	Retire	os	filés	do	forno	e	sirva	em	seguida,	com	o	molho	à	parte.

Rendimento:	5	porções	
Tempo	de	Preparo:	20 minutos 
Dificuldade: Fácil
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Filés de frango à parmegiana

Ingredientes
400	g	de	filés	de	peito	de	frango
2	sachês	de	Tempero	SAZÓN® Verde
1	colher	(chá)	de	sal
3	colheres	(sopa)	de	farinha	de	trigo
1	ovo	batido
meia	xícara	(chá)	de	farinha	de	rosca
meia	colher	(sopa)	de	óleo
1	xícara	(chá)	de	polpa	de	tomate
1	sachê	de	Caldo	SAZÓN®	Galinha
8	fatias	finas	de	mussarela	(100	g)

Modo	de	Preparo
1.	Em	uma	tigela	grande,	coloque	os	filés	de	frango	e	tempere	com	1	sachê	de	Tempero	
SAZÓN® e o sal.
2.	Passe-os	pela	farinha	de	trigo,	pelo	ovo	e,	por	último,	pela	farinha	de	rosca	já	misturada	
ao	outro	sachê	de	Tempero	SAZÓN®.
3.	Frite	os	filés	em	imersão,	em	fogo	médio,	por	2	minutos	de	cada	lado,	ou	até	dourarem.	
Escorra	em	papel	toalha	e	reserve.
4.	Em	uma	panela	pequena,	coloque	o	óleo	e	 leve	ao	 fogo	alto	para	aquecer.	Junte	a	
polpa	de	tomate	e	o	Caldo	SAZÓN®,	e	deixe	cozinhar	por	1	minuto,	ou	até	aquecer	bem.
5.	Em	um	refratário	médio,	distribua	metade	do	molho,	os	filés,	o	molho	restante	e	cubra	
com	a	mussarela.	Leve	ao	forno	médio	(180	graus),	pré-aquecido,	por	10	minutos,	ou	até	
gratinar.
6.	Retire	do	forno	e	sirva	em	seguida.

Rendimento:	4	porções	
Tempo	de	Preparo:	35	minutos	
Dificuldade: Fácil
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Filés de frango recheados

Ingredientes
1	peito	de	frango	grande,	sem	pele	e	sem	osso,	cortado	ao	meio	(400	g)
1	colher	(chá)	de	RECEITA	DE	CASA™	com	Pimenta
50	g	de	tomates-secos
2	colheres	(sopa)	de	óleo

Modo	de	Preparo
1.	Faça	um	corte	nos	dois	pedaços	de	peito	de	frango,	no	sentido	do	comprimento,	for-
mando	uma	bolsa,	sem	deixar	chegar	às	extremidades.
2.	Tempere	com	o	RECEITA	DE	CASA™,	recheie	com	o	tomate-seco	e	feche	novamente,	
prendendo com palitos.
3.	Em	uma	frigideira	grande,	aqueça	o	óleo	em	fogo	médio	e	frite	os	filés,	até	dourarem	
por	fora	e	ficarem	cozidos	por	dentro	(cerca	de	5	minutos	de	cada	lado).
4.	Retire	do	fogo	e	corte	em	fatias,	de	forma	a	aparecer	o	recheio.
5.	Sirva	em	seguida.

Rendimento:	4	porções	
Tempo	de	Preparo: 20 minutos 
Dificuldade:	Fácil
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Frango ao parmesão

Ingredientes
1	kg	de	pedaços	de	frango	da	sua	preferência
2	sachês	de	Tempero	SAZÓN® Verde
1	colher	(sopa)	de	sal
1	xícara	(chá)	de	farinha	de	rosca
meia	xícara	(chá)	de	queijo	tipo	parmesão	ralado	(50	g)
2	colheres	(sopa)	de	cebolinha	verde	picada
meia	xícara	(chá)	de	manteiga	sem	sal,	derretida	(100	g)

Modo	de	Preparo
1.	Em	uma	tigela,	coloque	o	frango,	1	sachê	de	Tempero	SAZÓN®	e	o	sal,	e	deixe	na	gela-
deira de um dia para o outro.
2.	Em	uma	tigela,	coloque	a	farinha	de	rosca,	o	queijo	ralado,	o	Tempero	SAZÓN® restante 
e	a	cebolinha,	e	misture	bem.	Passe	os	pedaços	de	frango	pela	manteiga	e	depois	pela	
mistura	de	farinha,	pressionando	levemente	com	as	mãos	para	aderir.	Disponha-os	em	
um refratário e regue com a manteiga que não foi utilizada para empanar.
3.	Cubra	com	papel-alumínio	e	leve	ao	forno	quente	(200	graus),	preaquecido,	por	cerca	
de	30	minutos,	ou	até	que	o	frango	esteja	macio.	Retire	o	papel	e	volte	ao	forno	por	mais	
20	minutos,	ou	até	que	o	frango	esteja	com	a	superfície	dourada.
4.	Retire	do	forno	e	sirva	em	seguida.

Rendimento:	6	porções	
Tempo	de	Preparo:	1	hora	e	10	minutos	+	12	horas	de	geladeira
Dificuldade:	Fácil
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Espetinhos de frango

Ingredientes
500	g	de	filés	peito	de	frango	espessos	cortados	em	cubos	de	3	cm
2	sachês	de	Tempero	SAZÓN® Verde
1	colher	(chá)	de	sal
meia	xícara	(chá)	de	vinho	branco
250	g	de	bacon	fatiado

Modo	de	Preparo
1.	EEm	uma	tigela,	coloque	os	cubos	de	frango,	o	Tempero	SAZÓN® e o sal, e regue com 
o	vinho.	Deixe	tomar	gosto	por	30	minutos.
2.	Envolva	cada	cubo	de	frango	em	meia	fatia	de	bacon	e	monte	espetinhos	com	palitos	
de	churrasco,	utilizando	4	cubos	de	frango	em	cada	um.
3.	Disponha-os	em	uma	assadeira,	regue	com	a	marinada	e	leve	ao	forno	quente	(200	
graus)	por	30	minutos.	Vire-os	e	deixe	por	mais	30	minutos,	ou	até	dourarem.
4.	Retire	do	forno	e	sirva	em	seguida.

Rendimento:	6	porções	
Tempo	de	Preparo:	1	hora	e	50	minutos	
Dificuldade: Fácil
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Filés da mamãe

Ingredientes
Filés
2	colheres	(chá)	de	SABOR	A	MI®	Alho	e	Sal
3	colheres	(sopa)	de	margarina	sem	sal
1	kg	de	filés	de	peito	de	frango	limpos
Molho
2	colheres	(sopa)	de	margarina	sem	sal
10	fatias	de	bacon	picadas
1	cebola	média	picada
1	xícara	(chá)	de	água
1	e	meia	colher	(chá)	de	SABOR	A	MI®	Alho	e	Sal
4	tomates	maduros,	sem	pele	e	sem	sementes,	picados
1	vidro	pequeno	de	cogumelos	cortados	ao	meio
1	lata	de	creme	de	leite

Modo	de	Preparo
1.	Em	uma	tigela	média,	misture	o	SABOR	A	MI® e a margarina, e distribua pelos dois lados 
dos	filés.	Deixe	tomar	gosto	por	10	minutos.
2.	Aqueça	uma	frigideira	e	frite-os	em	fogo	alto	por	3	minutos	de	cada	lado,	ou	até	dou-
rar.	Reserve	aquecidos.
3.	Prepare	o	molho:	em	uma	panela	média,	coloque	a	margarina	e	leve	ao	fogo	alto	para	
derreter.	Junte	o	bacon	e	a	cebola,	e	refogue	por	5	minutos,	ou	até	dourar.
4.	Acrescente	os	tomates,	a	água	e	o	SABOR	A	MI®,	e	deixe	cozinhar	em	fogo	médio,	com	
a	panela	semitampada,	por	15	minutos.
5.	Adicione	o	cogumelo	e	o	creme	de	leite,	misture	rapidamente	e	retire	do	fogo.
6.	Disponha	os	filés	em	uma	travessa,	regue	com	o	molho	e	sirva	em	seguida.

Rendimento:	10	porções	
Tempo	de	Preparo:	40	minutos	
Dificuldade: Fácil
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Frango recheado

Ingredientes
8	filés	de	peito	de	frango	finos	(1	kg)
4	fatias	de	muçarela
4	fatias	de	presunto
1	embalagem	de	Tempero	com	farinha	para	frango	à	milanesa	SATIS!™	(60	g)

Modo	de	Preparo
1.	Disponha	metade	dos	filés	em	uma	tábua	e	por	cima	de	cada	um	coloque	uma	fatia	de	
presunto	e	uma	fatia	de	muçarela.	Cubra	com	os	filés	restantes	e	prenda	as	laterais	com	
palitos	de	dentes.	Reserve.
2.	Em	um	prato	raso,	coloque	o	Tempero	com	farinha	para	frango	à	milanesa	SATIS!™ e 
envolva	os	filés	de	frango	recheados.
3.	Transfira	para	uma	assadeira	grande	e	leve	ao	forno	médio	(180	graus),	preaquecido,	
por	20	minutos,	virando	na	metade	do	tempo,	ou	até	que	fiquem	dourados.	
4.	Retire	do	forno	e	sirva	em	seguida.

Rendimento:	4	porções	
Tempo	de	Preparo:	15	minutos	+	20	minutos	de	forno
Dificuldade: Fácil
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