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A COMIDA DE RUA é mais do que apenas comer uma refeição rápida ou um petisco numa barraca ou Furgão de  
comida. Hoje, as pessoas podem adquirir COMIDA DE RUA por várias razões, como preços razoáveis e alimentos  
saborosos em um cenário social e experimentar diferentes gastronomias. Mas o que é COMIDA DE RUA sem  
batatas? Estamos felizes por partilhar com você esta fonte de inspiração de COMIDA DE RUA porque esta tendência 
é uma mistura de idealismo, compromisso social e paixão por alimentos bons e saborosos. Desejamos a você muita 
diversão e inspiração!

com três molhos

Ingredientes (10 doses)
4 colheres (sopa) de iogurte grego
2 colheres (sopa) de maionese
1 colher  (sopa) de páprica em pó
1  dente de alho
1  cebola roxa em rodelas finas
1  pepino em cubos pequenos
 Sal e pimenta
6 fatias  finas de abacaxi em conserva
3 colheres (sopa) de Ketchup

1 colher  (sopa) de shoyu
1   pimentão vermelho cortado 

finamente
 Pimenta moída na hora
200 g   de queijo gorgonzola ou r 

oquefort
125 ml  de crème fraiche
75 g   de maionese (para o molho de 

gorgonzola)
3 colheres (sopa) de sementes de  
abóbora tostadas 
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DICAS PARA 
SERVIR:

Sirva um ou mais desses molhos 
acompanhados de: Bolinhas de 

Jalapeño Aviko, Palitos de Muçarela 
Aviko, Anéis de Cebola Aviko ou 
Nuggets de Chilli Cheddar Aviko.

Preparação
Preparo do molho de iogurte com alho
Misture a cebola com alho, pepino, iogurte e maionese e tempere com sal e pimenta. 
Sirva o molho numa tigela e decore com páprica em pó.

Preparo do molho de abacaxi com tomate
Misture o abacaxi com ketchup, shoyu e pimentão vermelho e tempere a gosto com 
pimenta moída na hora.

Preparo do molho de gorgonzola
Misture queijo gorgonzola (ou roquefort), crème fraiche (creme azedo), maionese e 
sementes de abóbora tostadas e tempere o molho com pimenta moída na hora.


