
#MYCORTINA

RECEITA TRADICIONAL



300 g de pão velho em cubinhos - 1cm max-
250 ml de leite integral

2 ovos
40 g de parmesão ralado

200 g de queijos (de preferência pouco ou não
curados, com até 40 g de queijos curados)

Ingredientes

4 PORÇÕES (CERCA DE 16 BOLAS)



1 tbsp de cebolinha picada
1 tbsp de salsa picada

1 colher de chá de sal fino
1 pitada de pimenta moída
1 pitada de noz-moscada

1 tbsp de farinha 00
caldo de carne

Ingredientes



Coloque em outra tigela os ovos e o leite em
temperatura ambiente e bata um pouco até o
líquido ser homogêneo; despeje-o sobre o pão,
misture bem e deixe repousar por pelo menos 20
minutos, misturando de vez em quando.

Entretanto, corte os queijos em pedaços muito
pequenos de cerca de 3-4 mm.

Quando o pão tiver absorbido bem o líquido e
estiver bem embebido (mas não encharcado)
junte o parmesão, a cebolinha, a salsa, o sal, a
pimenta e a noz-moscada, e por fim os queijos.
Misture bem e adicione a farinha.

Amasse bem com as mãos distribuindo de forma
homogênea os ingredientes.

Nesta altura, a mistura tem que ser um pouco
colante, deixando pouquíssimos resíduos nas
mãos.

Modo de preparo



Esquente o caldo (ou água com sal se preferir
servir com manteiga e queijo ralado). Umedeça
as mãos e forme uma bola de 5 cm de diâmetro
entre as palmas das mãos, rodando e
compactando.

Faça o cozimento-prova no caldo em fervura
durante 5 minutos. O canéderlo tem que ficar
compacto sem descamar. Se o teste for passado,
retire o canéderlo, experimente e eventualmente
faça os ajustes necessários; descamou, adicione
pão ralado. Continue fazendo as outras bolas e
sirva num prato fundo com caldo que cobra mais
ou menos metade dos canéderlos.
Pode também cozinhar os canéderlos em água
com sal, extraí-los e servi-los coloquando em
cima queijo ralado e manteiga derretida.

Note que cozinhando no caldo, os canéderlos
ficam muito saborosos, mas o caldo vai ficar
turvo. Se quiser evitar isso, pode cozinhar os
canéderlos em água com sal e servi-los no caldo.
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