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Camila Sobocinski

Eu sou Camila Sobocinski e tô muito feliz por compartilhar algumas saladas e 

molhos para incrementar seu cardápio e de sua família. 

Aqui, além de te mostrar algumas das minhas receitas favoritas, também quero 

que você veja como é fácil sair da rotina e surpreender sua família e seus 

convidados, fazendo das suas saladas, pratos lindos e o melhor: deliciosos. 

Tenho certeza que todo mundo por aí vai adorar. 

Então, aproveite todas as receitas que preparei com muito carinho pra você: 

mãos à obra e capriche na hora de servir. 

Ah e sempre que fizer alguma dessas receitas, lembre-se de tirar uma linda foto 

e marcar meu instagram @eupreparo. Vou adorar ver sua salada prontinha!

Um super beijo, 

Camila Sobocinski

Olá seja bem vindo(a)!



Para começar, não podemos falar de saladas sem falar de vinagrete e maionese. 

O vinagrete é uma emulsão temporária, onde se mistura uma gordura (óleo, azeite, 

manteiga....) com um ácido obrigatoriamente, até que formem um molho homogêneo. O 

molho fica emulsionado apenas por um curto espaço de tempo, separando-se rapidamente 

em óleo e vinagre novamente. 

Normalmente a proporção padrão do molho é de três partes de óleo para uma parte de 

ácido, entretanto, sempre deve ser provado porque pode alterar muito dependendo do óleo, 

do ácido ou até mesmo dos ingredientes aromatizantes eventualmente colocados. A 

escolha do ácido é grande, indo do vinagre ao suco de frutas sendo que cada um tem um 

nível diferente de acidez. O desafio em preparar um bom vinagrete está em conseguir 

equilíbrio, um ponto em que a acidez do vinagre ou do suco seja contrabalançada, mas não 

dominada pela intensidade do óleo. 

Além disso, os ingredientes adicionais do vinagrete podem variar infinitamente. 

Mostardas, alho, purê de frutas, temperos, sal pimenta, ervas, especiarias etc. podem se 

transformar em vinagrete de balsâmico, vinagrete de vinho tinto, vinagrete de mel, 

vinagrete trufado, vinagrete pesto, entre outros. A maionese, ao contrário do vinagrete, é 

um molho que não perde a emulsão com o tempo. As receitas clássicas, pedem de 180 ml a 

240 ml de óleo para cada gema de ovo. As gemas têm um papel fundamental na maionese, 

tanto para fornecer corpo quanto para emulsificar em razão da leticina.molho base, o mais 

adequado é utilizar um óleo neutro, com sabor próprio não pronunciado. 

Mas antes algumas 
dicas importantes 



Mas não é uma regra. Depois disso, também se utiliza muito a mostarda para sabor e 

uma variedade de ácidos como limão, vinho branco, vinagre etc. A maionese tbém pode 

ser aromatizada com ingredientes adicionais como alho, queijos, ervas, pimentas,entre 

outro, podendo ser acrescentados alguns no começo e outros no fim do preparo. Elas 

podem variar do simples ao mais elaborado com Aioli, molho de queijos, molho 

rancheiro, molho caesar etc. 

Dicas 

Tenha o cuidado de higienizar adequadamente as verduras. O ideal é que elas estejam 

secas antes de temperar para que o molho fixe mais às folhas e também que ele não 

desande, caso seja uma maionese. Além disso, as folhas secas duram mais. 

Armazene-as limpas em recipientes fechados, mantendo-as na geladeira. O molho deve 

ser apropriado para os ingredientes da salada, porque o molho serve para combinar 

todos os sabores. Use molhos delicados com verduras de sabor delicado e molhos mais 

robustos com folhas de sabor mais forte. Escolha guarnições de acordo com a estação. 

Agora, vamos para as receitas. Aproveite!

Camila Sobocinski



Inspiração Fatuche
com Vinagrete
de Romã

1.

1/2 pepino japonês picado em cubos sem casca;

10 tomates cerejas ao meio;

folhas de hortelã;

1 rabanete finamente fatiado;

palmito (opcional, era sobra);

1 romã pequena;

3 colheres de sopa de balsâmico;

3 colheres de sopa de azeite;

sal.

Para comer com saladinha refrescante inspiração Fatuche

folhas verdes variadas (alface, rúcula, alface roxa) para 2 pessoas;

Ingredientes



PREPARO: disponha tudo na saladeira com exceção da romã, aceto e azeite. Retire 

as sementes da romã, coloque num pratinho fundo, acrescente o balsâmico, sal e 

azeite, emulsionando com um garfo. Prove e acerte o tempero antes de colocar na 

salada para servir.
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Caesar
Salad

2.

1 a 2 bandejas de alface romana;

1/2 filé de anchova (faz parte da receita original mas 

fica bom sem);

1 dente de alho inteiro;

1/2 colher de sopa de mostarda dijon;

suco de 1 limão;

1 gema crua e 1 gema cozida;

1 colher de chá de molho inglês;

sal e pimenta branca (pode ser do reino);

azeite se quiser para temperar as folhas antes;

óleo de milho para bater a maionese;

Para o croutons:

4 fatias de pão;

azeite;

ervas frescas;

alho sal e pimenta.

Uma salada clássica que pra mim, combina com tudo!

Ingredientes



PREPARO: higienize as folhas. Misture a anchova, o alho, o suco de limão, o molho 

inglês, as gemas, o sal e pimenta e acrescente o óleo aos poucos batendo sem 

parar. Sirva imediatamente em cima da salada. Para os crountons, corte o pão em 

cubos pequenos, coloque numa assadeira e tempere com azeite, erva frescas de 

sua preferência, alho espremido, sal e pimenta e leve ao forno até ficar levemente 

crocante. Só coloque na salada na hora de servir.

Modo de Preparo
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Salada de 
Feijão Fradinho
com Camarão

3.

400 gr de camarão médio;

2 xícaras de chá de feijão fradinho cozido;

1/2 xícara de pimentão vermelho picado;

1/2 xícara de pimentão laranja picado (pode ser 

o amarelo);

1 pimenta dedo de moça picada sem sementes;

1 xícara de quiabo picado;

1 dente de alho picado;

1/2 cebola finamente picada deixada de molho 

na água com gelo (usar a roxa se tiver);

1 tomate picadinho sem sementes;

cebolinha;

raminhos de tomilho fresco;

suco de meio limão siciliano;

4 colheres de sopa de azeite;

sal e pimenta do reino.

Saladinha reforçada pra hoje! Uma refeição completa e saudável muito fácil e versátil.

Ingredientes



PREPARO: aqueça uma frigideira e coloque o azeite. Acrescente os Camarões sem 

empilhar e coloque sal e pimenta. Quando criar uma crostinha, vire-os e 

acrescente o alho e tomilho deixando mais uns 2 minutos. Retire e reserve. Na 

mesma panela grelhe o quiabo com azeite, sal e pimenta e reserve. Numa vasilha 

misture todos ingredientes com exceção dos Camarões. Bata o azeite, o limão e o 

sal com um garfo e despeje na salada. Prove e acerte o tempero. Por último 

coloque os Camarões e sirva.

Modo de Preparo
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Salada de
Farfalle com
Avocado e Salmão

4.

150 gr de massa seca FARFALLE;

2 avocados;

suco de 1 limão grande;

200 gr de salmão;

150 gr de tomate cereja dividido ao meio;

1/2 cebola roxa finamente picada.

1 colher de chá de mostarda Dijon;

sal e pimenta do reino;

azeite,

coentro ou salsinha

Receita para 2 com fome:

Ingredientes



PREPARO: primeiro fazer o molho batendo o avocado, mostarda, limão, coentro 

(opcional), azeite, sal e pimenta no mixer. Se precisar, coloque um pouco de água. 

Reserve. Cozinhe a massa em água fervente com sal no tempo sugerido na 

embalagem. Enquanto isso corte em cubos grandes o salmão e tempere com sal e 

pimenta. Grelhe com um pouco de azeite uma vez de cada lado até dourar. Numa 

tigela coloque a massa esfriada, a maionese de abacate, os tomates cerejas, a 

cebola roxa (que pode ficar de molho em água gelada antes), misture, acerte o 

tempero e coloque o salmão em cima para servir. Salpique salsinha ou coentro.

Modo de Preparo
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Mix de Folhas
Verdes com 
Frango Crocante

 (4 porções)

5.

PARA O FRANGO:

4 filés de peito de frango (bem fininhos);

1 colher de chá de páprica picante;

suco de 1/2 limão siciliano;

sal e pimenta;

aproximadamente 2 colheres de sopa de fubá 

pré cozido (ou o suficiente para empanar os

filés);

azeite.

Receita para 2 com fome:

Ingredientes



SALADA:

Mistura pra 4 porções de (alface americana, 

mini rúcula, alface roxa, escarola roxa, broto de

agrião e broto de alfafa);

12 tomates cerejas;

1 pimentão pequeno cortado em tiras (roxo, 

amarelo ou laranja) dá um sabor incrível;

MOLHO:

1 pote de iogurte natural integral;

1 colher de sopa rasa da mostarda Dijon;

1 colher de chá de molho inglês;

2 colheres de sopa de azeite;

suco de 1/2 limão;

sal e pimenta.

PREPARO: misture tudo com um fouet pra 

emulsionar, acerte azeite e limão pra deixar 

mais ou menos ácido.Monte as folhas, tomates, 

pimentão, antes de por o molho tempere bem 

de leve com azeite e sal, acrescente o frango 

cortado em tiras e por último o molho e lascas 

de parmesão e sementes de gergelim preto.

PREPARO: deixe marinar uns 15 minutos o frango com páprica, limão, sal, pimenta e 

um fio de azeite. Passe no fubá até cobrir todo o filé mas deixar uma camada mais fina 

possível. Aqueça uma frigideira de fundo grosso (pra não queimar o fubá), coloque 

azeite e comece a grelhar os files. Fogo baixo e tampa. Vire só depois que dourar de 

umlado e repita do outro. Acrescente mais azeite conforme for precisando. Verifique o 

cozimento. Reserve.



Salada de 
Escarola com
Salame frito

6.

6 a 8 fatias de salame italiano ou de sua preferência;

4 xícaras de chicória roxa e verde picadas na espessura 

de 1 cm ou rasgadas;

1/2 dente de alho finamente fatiado;

1 ramo de alecrim fresco;

balsâmico;

azeite;

parmesão em pedaço para fazer lascas;

sal e pimenta.

Para 2 pessoas:

Ingredientes



PREPARO: numa frigideira grossa frite os salames dos dois lados e reserve. Na 

mesma frigideira em fogo baixo coloque o alecrim, depois o alho, e em seguida a 

chicória/escarola. Tempere com sal e pimenta e acrescente o balsâmico. Sirva 

tudo junto com lascas de parmesão em cima.

Modo de Preparo
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Salada de Agrião
e Abóbora
Assada

7.

1 pé de agrião

Folhas de beterraba

Um punhado de broto de alfafa

2 dentes de alho picados

1 xícara de abóbora cabotiá descascada 

e picada em cubos de 3 cm

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

Sal e pimenta do reino

Azeite

Vinagre balsâmico 

Ingredientes



PREPARO: coloque a abobora numa assadeira, regue com azeite, tempere com as 

ervas frescas, sal e pimenta e leve ao forno a 180º até assar. Enquanto isso 

higienize as folhas. Frite o alho no azeite até dourar (sem queimar) e reserve. Faça 

uma vinagrete simples de azeite, balsâmico, sal e pimenta batendo com um garfo 

para emulsionar. Disponha as folhas numa travessa, tempere com a vinagrete, 

acrescente o alho frito e por último a abóbora.
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Salada de
Lentilha

8.

250 gr de lentilha seca;

400 gr de shitake fresco;

água ou caldo de legumes para cozinhar a lentilha;

suco de 1 limão;

3 dentes de alho picadinhos;

1 colher de café de cominho em pó;

azeite;

sal e pimenta do reino;

cheiro verde a gosto.

Ingredientes



Para a cebola:

1 cebola grande cortada em tiras finas;

1 colher de sopa de farinha de trigo.

PREPARO: deixar a lentilha de molho no mínimo 2 horas. Escorrer a água e jogar. 

Aqueça o caldo ou a água com sal e coloque a lentilha cozinhar al dente. Enquanto isso, 

higienize o shitake rapidamente e corte em tiras. Numa panela refogue o alho no azeite 

e acrescente o cogumelo. Acrescente a lentilha escorrida. Tempere com sal, pimenta e 

cominho; deixe dourar. Coloque tudo no recipiente que vai servir e misture o suco de 

limão, azeite, sal, pimenta e cheiro verde.

PREPARO: empanar rapidamente a cebola cortada e fritar sob imersão. 

Escorra no papel toalha e salgue. Sirva em cima da salada.



Salada Natalina
Nectarina e Damascos
com Redução de
Balsâmico

9.

1/2 pé de cada de folhas variadas (usei mimosa, roxa, broto de 

beterraba e rúcula);

3 nectarinas e 2 damascos frescos (ou pode usar tudo nectarina);

100 gr de castanhas do Pará picadas grosseiramente;

Preparo: deixe tudo higienizado e seco. Fatie as frutas com casca 

somente na hora de montar a

salada para que não oxide.

Para a redução:

200 ml de aceto balsâmico;

100 ml de água;

150 gr de açúcar mascavo.

Ingredientes



PREPARO: coloque todos ingredientes numa panela alta, mexa e deixe reduzir em 

fogo bem baixo até ficar em ponto de calda uma vez que ele fica bem firme quando 

esfria. Vai uns 20 minutos.

Monte as folhas, depois os brotos. Tempere com sal e um fio de azeite. Coloque as 

frutas e as castanhas e despeje a redução na quantidade desejada.

Modo de Preparo
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Folhas Verdes 
com Gorgonzola
e Crocante de 
Bacon

10.

Quantidade maior de folhas de alface 

variadas (roxa, mimosa, romana...);

quantidade menor de rúcula e escarola;

Broto de alfafa;

fatias de bacon;

um queijo azul (roquefort, gorgonzola...);

nozes;

uva passa (fica SENSACIONAL);

pão integral para o croutouns (corte em 

pedaços pequenos e asse com azeite, alho

espremido, sal, orégano e pimenta);

Ingredientes

Vinagrete:

azeite de oliva;

vinagre balsâmico;

sal e pimenta 

moída.



PREPARO: higienize as folhas, seque e disponha na saladeira. Asse os croutouns e 

o bacon ao mesmo tempo em outra forma até ficarem crocantes. Tempere as 

folhas a emulsão de azeite, balsâmico e sal, depois distribua a uva passa sobre as 

folhas, as nozes, o queijo e por último o croutons. Sirva imediatamente.
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Camila Sobocinski

 eupreparo  Eu Preparo / Eu Preparo 

eupreparo.com.br 


