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Há dois tipos de brócolis no mercado: o ramoso mais tradicional que utilizamos nesta receita e o formato de cabeça única.  Já o brócolis do tipo ramoso é comercializado em maços, que incluem os talos e as folhas, além dos botões florais totalmente fechados, talos firmes e folhas com aspecto de produto fresco.  Já o  brócoli chinês à venda no bairro da Liberdade é semelhante ao do tipo ramoso mas sem botões florais.  Estudos indicam que o vegetal ajuda no controle do diabetes e até previne câncer.  CARNE COM BRÓCOLIS AO MOLHO DE OSTRA 
 

Ingredientes Modo de Preparar 
 

 250g de carne, de patinho limpo, sem 
nervos e gorduras. 

 Tempero para carne: o 1 colher de CHÁ de conhaque 
ou aguardente de cana. o 1 colher de SOPA de molho 
shoyu. o ¼ de colher de CHÁ de 
bicarbonato de sódio. o 1 colher de SOPA de 
maisena. o 3 colheres de SOPA de água. 

 1 colher de SOPA de óleo. 
 

 
 Cortar a carne em fatias finas no sentido contrário às 

fibras. 
 Misturar os ingredientes do tempero em uma vasilha. 
 Deixar a carne fatiada nesse tempero durante, pelo 

menos, uma hora na geladeira. 
 
 
 
 
 
 

 
 Misturar o óleo na carne para evitar que as fatias se 

grudem quando refogar. 
 

 
 1 maço de brócoli (só as flores). Ou 1 

bandeja de 300g. 
 

 Escaldar o brócoli em água a ferver, panela 
destampada, por dois a três minutos.  Escorrer. 

 1 colher de SOPA de óleo. 
 5 fatias de gengibre. 
 1 colher de SOPA de conhaque ou 

aguardente. 
 Um pouco de sal e açúcar. 

 Esquentar bem o óleo em um wok ou frigideira com 
gengibre.  Em seguida, acrescentar o brócoli reservado, 
o conhaque, sal e açúcar gosto. 

 Refogar rapidamente, retirar e reservar.  
  
 

 3 colheres de SOPA de óleo para 
refogar a carne. 

 1 dente de alho amassado 
 2 colheres de SOPA de molho de 

ostra. 
 50ml de água ou caldo de carne. 
 1/2 colher de CHÁ de maisena. 
 1 colher de SOPA de água. 
 1 fio de óleo. 

 
 Esquentar em fogo médio 3 colheres de sopa de óleo 

num wok ou frigideira. Colocar o alho e, em seguida, a 
carne. 

 Refogar a carne até estar 80% cozida. Juntar o molho 
de ostra e mexer. Tirar a carne do fogo e reservar. 

 No mesmo wok, em chama forte, juntar 50ml de água 
ou caldo de carne. Em seguida, colocar a maisena 
dissolvida na água para engrossar. Deixar um pouco 
mais no fogo, até o molho esquentar bem e ligar.  

 Juntar a carne reservada e os brócolis.  Revolva tudo 
rapidamente para misturar. 

 Finalmente, para dar brilho ao prato, espalhar um fio de 
óleo, mexer rapidamente e retirar do wok.  Servir. 
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