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Leia e guarde estas instruções. Elas ajudam a utilizar o Forno Cuisinart® 

da melhor forma, para obter resultados consistentes e profissionais.  
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Quando usar aparelhos elétricos, seguir sempre precauções básicas 
de segurança, incluindo o seguinte:

 1. Leia todas as instruções.

 2. Não tocar em superfícies quentes. Usar as alças ou botões.

  3.  Para se proteger contra choque, não colocar qualquer peça do 
forno na água ou outro líquido. Siga as instruções de limpeza da 
pág. 6.

  4.   É necessário exercer supervisão quando qualquer aparelho 
elétrico  for utilizado perto de crianças.

  5.   DESCONECTAR DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER EM 
USO E ANTES DE LIMPAR. Esperar esfriar antes de limpar ou 
manusear.

  6.  Não operar aparelhos elétricos que estejam com a tomada ou o 
flo danificado, depois do aparelho apresentar mal funcionamento 
ou se ele tiver caído ou foi danificado de qualquer maneira.Levar 
o forno ao representante autorizado Cuisinart® mais próximo 
para ser examinado, consertado ou passar por ajustes 
mecânicos ou elétricos.

  7.  O uso de acessórios ou adaptações não recomendados pela 
Cuisinart® pode causar ferimentos.

  8. Não usar em ambientes externos.

  9.  Não deixar o fio pendurado sobre a extremidade da mesa ou 
balcão, onde ele poderia ser puxado inadvertidamente por 
crianças ou animais nem o deixe tocar em superfícies quentes, 
que podem danificar o fio.

10. Não colocar o forno sobre ou perto de queimador quente a gás 
ou elétrico nem dentro de forno quente.

11. Não usar este forno para qualquer outro fim além daquele para o 
qual ele foi projetado.

12. Deve-se tomar muito cuidado ao usar recipientes feitos de 
materiais que não sejam de vidro ou metal neste forno.

13. Para evitar queimadura, tenha muito cuidado ao remover a 
bandeja ou jogar óleo quente fora.

14. Desconectar o aparelho quando ele não estiver em uso. Não 
guardar dentro do forno qualquer material além dos acessórios 
recomendados pelo fabricante.

15. Não colocar os seguintes materiais no forno: papel, papelão, 
plástico e produtos similares.

16. Não cobrir a bandeja de migalhas ou qualquer peça do forno com 
papel alumínio, pois isso causa superaquecimento do forno.

17. Alimentos muito grandes, pacotes embrulhados em papel 
alumínio e utensílios de cozinha não devem ser colocados no 
forno, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

18. O forno pode pegar fogo se ele for coberto ou tocar em materiais 
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inflamáveis como cortinas, tapetes e paredes durante a 
operação. Não guardar qualquer item em cima do aparelho 
durante a operação. Não operá-lo em compartimentos embutidos 
em parede.

19. Não limpar este aparelho com esponja de metal, pois pedaços da 
esponja podem se soltar e tocar em peças elétricas, causando 
risco de choque elétrico.

20. Não tente desalojar alimentos enquanto o forno estiver 
conectado à tomada elétrica.

21.  Alerta: Para evitar incêndio, NUNCA deixar o forno sem 
assistência durante o uso.

22.  Não deixe utensílios de cozinha ou assadeiras sobre a porta de 
vidro.

23. Colocar o dial de funções na posição  para desligar o forno.

24. Onde aplicável, sempre afixar primeiro a tomada ao aparelho e 
verificar se o dial está na posição . Para desconectar, colocar o 
dial na função  e remover a tomada da parede.

25. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que 
sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do 
aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

26. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com 
o aparelho.

27. A temperatura externa do forno pode ser muito alta quando o 
produto está em uso. 

28. Este aparelho não foi projetado para ser controlado por 
acessórios, como timer externo ou controle remoto.

INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO
É fornecido um fio curto para reduzir o risco dele ficar enroscado 
ou de tropeçarem sobre um fio mais longo.

Pode-se usar extensões, desde que se tome alguns cuidados em 
seu uso.

Se for usada extensão, a potência da extensão deve ser igual à 
potência elétrica do aparelho, e o fio mais longo deve ser 
arrumado de forma que ele não fique pendurado sobre a 
extremidade da mesa ou balcão onde poderia ser puxado por 
crianças.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO
NÃO PROJETADO PARA USO 
COMERCIAL
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
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FUNÇÕS E BENEFÍCIOS
 1.  Dial de Função 

Seleciona o método de preparo – Include the symbols at the 
side of each function.

 2.  Dial de Temperatura  
Seleciona a temperatura para as funções  [Assar] ou  
[Grelhar]

 3.  Ligar/Temporizador 
Aciona o temporizador do produto, permitindo definir o 
tempo de funcionamento desejado.  

 4.  Luz Sinalizadora do Funcionamento do Forno 
Esse indicador permanece aceso quando forno está em uso.

 5.  Prateleira do Forno 
A prateleira do forno tem 2 posições. A posição superior tem 
uma trava de segurança na metade do seu curso. Para retirá-
la, apenas levante a parte frontal e puxe-a suavemente. 

 6.  Bandeja deslizante de migalhas 
A bandeja deslizante de migalhas fica sempre posicionada 
no forno. Ela desliza para fora do forno para facilitar a 
limpeza.

 7.  Interior Fácil de Limpar 
As laterais do forno são cobertas para facilitar a limpeza.

 8.  Grade para Grelhar 
A grade que se ajusta à bandeja de gotejamento para ser 
usada ao grelhar. 

   9.  Bandeja para Assar/de Gotejamento 
Bandeja incluída para sua conveniência. Usar com a grade 
para grelhar. Usar sozinha ao assar ou tostar.

 10.  Armazenamento do Fio (não mostrado) 
Acondiciona o excesso de fio para manter o balcão limpo.

 11.  Sem Bisfenol A - BPA (não mostrado) 
Todas as peças que entram em contato com o alimento não 
contêm BPA.

1

2

3

6 7 45

9

8
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ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ
Colocar o forno sobre uma superfície plana.Remover a 
embalagem e os materiais que acompanham o forno. Desenrolar 
o fio elétrico. Verificar se a bandeja de migalhas está no lugar e se 
não há outros materiais dentro ou em cima do forno. Colocar o 
plugue na tomada da parede.

Antes de usar o forno, certifique-se que ele está de 5 a 10 cm 
distante da parede ou de outros objetos sobre o b alcão. Nâo 
usar sobre superfícies sensíveis a calor. NÃO COLOCAR OBJETOS 
EM CIMA DO FORNO. SE HOUVER, RETIRE-OS ANTES DE LIGAR O 
FORNO. AS PAREDES EXTERNAS FICAM MUITO QUENTE DURANTE 
O USO. MANTENHA O APARELHO FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS.

INSTRUÇÕES GERAIS
Tostar: a prateleira" deve estar sempre na posição B, como é 
indicado no diagrama da pág. 6, para assar uniformemente. O 
alimento deve estar sempre no centro e no meio da prateleira.

Assar: A função de assar pode ser usada como você o faz 
normalmente em seu forno grande para assar carnes e aves ou 
para assar bolos, e muito mais. 

Grelhar: A função grelhar pode ser usada para carne bovina, 
aves, porco, peixe e mais. Ela também pode ser usada para 
dourar e gratinar alimentos cozidos. Cuidado: Não 
recomendamos usar papel alumínio para cobrir a bandeja de 
gotejamento; isso é muito perigoso ao grelhar alimentos 
gordurosos e pode pegar fogo. Se usar papel alumínio para cobrir 
a bandeja de gotejamento, dobre o papel ao redor da bandeja 
não deixando tocar as paredes ou as hastes de aquecimento. 
Nunca cobrir a bendeja de gotejamento.

Desligar o forno: Girar o dial do Ligar/Temporizador até . A luz 
indicadora apagará.

OPERAÇÃO
Tostar :
Para tostar, o rack do forno deve estar na posição B, como é 
indicado no diagrama da pág. 6 Se for tostar dois pedaços de 
alimento, colocá-los no meio do rack. Ao colocar quatro itens, 
espaçá-los de maneira uniforme – dois na frente e dois atrás. 
Fechar a porta de vidro e selecionar o dial de Funções, 
selecionando Tostar.

Seleção de Cor : 
Girar o dial do Ligar/Temporizador, até o ponto desejado: 2 min - 
claro, 4 min - médio ou 6 1/2 min - escuro. O forno estará ligado 
e a luz indicativa de funcionamento acesa.

Para parar de tostar: 
Ao terminar o ciclo de tostar, o bip soará 1 vez e desligará.
Se quiser desligar antes do fim, basta girar o o dial Ligar/
Temporizador para . O forno desligará.

IMPORTANTE: 
A prateleira deve estar na posição B, como indicado na página 6. Não 
o posicione nem no posição A ou na C, com a prateleira virada para 
cima. 

Assar: 
Para assar, selecione a função , a temperatura desejada e 
gire o dial Ligar/Temporizador até a posição . O indicador 
luminoso se acenderá. Pré aqueça o forno de 3 a 5 minutos, 
dependendo do tipo de assado O forno terá que ser desligado 
manualmente, girando o dial o dial Ligar/Temporizador até .
Manter Aquecido: 
Para manter os alimentos aquecidos, gire o dial Temperatura para 
Min; gire o dial de Funções até a posição Manter Aquecido e gire 
o dial o Temporizador até a posição . O indicador luminoso 
acenderá. Coloque o alimento na prateleira ou na bandeja. A 
posição recomendada é a B. O forno terá que ser desligado 
manualmente, girando o dial ON/Toast shade até a posição OFF.
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Grelhar: 
Quando Grelhar, adicione 1/4 de xícara na bandeja para reduzir 
respingos. Coloque a grade sobre a bandeja de gotejamento.   
A prateleira pode estar posicionada para cima ou para baixo, 
dependendo da espessura do alimento e na posição C. 

Para grelhar, gire o dial até a função Grelhar,  o dial de 
Temperatura até Máx. e o dial Ligar/Temporizador até . Para 
desligar, gire o dial até . 

ATENÇÃO: Nunca use bandejas de vidro para grelhar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Esperar sempre o forno esfriar completamente antes de limpar.

1. Desconectar o forno da tomada.

2.  Não usar limpadores abrasivos, pois eles danificam o 
acabamento.  Basta limpar a parte externa usando um pano 
úmido e secar bem. Ao limpar aplicar agente de limpeza em 
um pano, e nunca diretamente no forno.

3.  Para limpar as paredes intermas usar um pano umedecido com 
água e um detergente suave ou pulverizar uma solução sobre 
uma esponja. Nunca usar produtos abrasivos ou corrosivos, 
pois eles danificam a superfície do forno. Nunca use esponjas 
de aço, etc. interior do forno.

4.  Par remover resíduos, deslizar a bandeja para fora e removê-los. 
Limpar e recolocar a bandeja. A bandeja pode ser lavada na 
lava-louças. Para remover gordura de assados, molhar a bandeja 
em água e detergente ou usar limpadores não abrasivos. Nunca 
operar o forno sem que a bandeja esteja no lugar. 

5.  O rack, a bandeja de assar e de gotejamento podem ser lavados 
na lavalouças. Se estiverem muito sujos, mergulhar em água e 
detergente ou limpar com uma esponja ou escova de nylon.

6.  Nunca enrolar o fio em volta da parte externa do forno. Use 
sempre o suporte do fio que fica na parte de trás do forno.

7.  Quaisquer outros serviços devem ser executados por um 
representante autorizado de serviços..

IMPORTANTE: 

Sempre após cozinhar alimentos gordurosos, deixar o forno esfriar 
e limpar a parte interna do forno. Se isso for feito regularmente, 
seu forno será sempre conservado como novo. A remoção da 
gordura ajuda a manter a tostagem consistente ciclo após ciclo.

Todas as nossas receitas foram testadas em nossa cozinha e 
foram especialmente desenvolvidas para o Forno Elétrico 
Cuisinart®. Essas receitas de dar água na boca são apenas uma 
amostra do que o Forno Elétrico Cuisinart® pode fazer.

DIAGRAMA DE POSIÇÃO DA PRATELEIRA.  

             POSIÇÃO A

             POSIÇÃO B

             POSIÇÃO C

ALERTA: A colocação da prateleira na posição inferior ou 
superior com a prateleira levantada pode causar incêndio. 
Consulte o diagrama de posições da prateleira para usar 
corretamente.
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Certificado de Garantia Cuisinart

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto Cuisinart, antes de qualquer ação com relação a ele, leiam com 
atenção todo o manual e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada. Nós garantimos 
que todos os aparelhos elétricos Cuisinart são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede 
autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas 
ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data de venda ao consumidor. Esta garantia não se 
aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto. Este produto Cuisinart é fabricado para uso doméstico, não se recomenda 
sua utilização em locais comercias sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado Cuisinart a efetuar conserto em nossos produtos, 
bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumirem nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao 
uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a 
obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENCÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício de seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

SAC: 0800 77 06 222

www.mcassab.com.br

N.º de série:_______________________________

Data da Compra:__________________________

Nome e Carimbo da Loja:__________________



8

RECEITAS
Todas as receitas foram testadas em nossa cozinha, e foram especialmente 
desenvolvidas para funcionar no Forno Elétrico Cuisinart. Estas receitas de 
dar água na boca são apenas uma amostra do que o Forno Elétrico Cuisinart 
pode fazer.

Torcidinhos de Queijo e Pesto
Servir como aperitivo ou com sopa para substituir bolachas cream rackers.

Rende 16 torcidinhos de 12 cm

 Spray p/ untar
1  colher de sopa de molho pesto pronto
1  colher de sopa de queijo parmesão ralado
1  clara de ovo batida em neve
1  massa folhada à temperatura ambiente (20-30 min.)

Sobre uma superfície com farinha, abrir a massa folhada no tamanho 25 por 
30cm; cortar a massa na metade transversalmente. Misturar o molho pesto, o 
queijo ralado e metade das claras em neve (desprezar o restante). Espalhar a 
mistura de pesto uniformemente sobre metade da massa usando uma 
espátula cobrindo com a outra metade. Usar um garfo para juntar as 
extremidades. Cortar a massa folhada em oito tiras de 1,5 x 15 cm. Torcer 
cada tira de 3 a 4 vezes, apertando para selar as pontas. Colocar sobre a 
assadeira e colocar na geladeira por pelo menos 30 min.

Dez minutos antes de assar, colocar o rack na posição B; pré-aquecer o 
Forno Elétrico Cuisinart a 218oC no ajuste de assar [Bake]. Cobrir a assadeira 
com papel para assar ou papel manteiga. 

Arrumar as 8 tiras na assadeira e assar por 11 a 13 min. à temperatura de 218oC 
até que a massa crescer e ficar crocante. Tirar da assadeira com uma espátula 
própria e colocar sobre um rack para esfriar. Arrumar a segunda fornada e 
repetir o procedimento. Servir ligeiramente quente ou à temperatura ambiente.

Informações Nutricionais por torcidinho:
Calorias: 71 (60% de gordura)  Carb.: 6 g  Prot.: 1 g  Gord.: 5 g

 Gord. sat.: 0 g  col. 0  Sód.: 87 mg  Fibras: 0 g  Cálc.: 8 mg

Nachos Rápidos de Queijo
Nachos caseiros são um delicioso aperitivo ou lanche. 

Servir com creme azedo, guacamole ou seu molho favorito.

Rende 2 porções

15  tortillas prontas
2/3  xícaras de feijões prontos
¼  de xícara pimenta jalapeño cortadas em fatias
¼  de xícara de cebolas picadas
¼  de xícara de azeitonas pretas picadas
1  xícara de queijo chedar picado

Colocar o rack do Forno Elétrico Cuisinart na posição A e pré-aquecer no 
ajuste de grelhar [Broiler]. Arrumar fatias de 27 x 17 cm na assadeira. 
Distribuir os ingredientes restantes sobre as fatias de maneira uniforme na 
ordem acima e terminando com o queijo chedar. Colocar no forno e grelhar 
até que o queijo forme bolhas (cerca de 4 min.). servir imediatamente.

Informações Nutricionais por torcidinho:
Calorias: 483 (46% de gordura)  Carb.:46 g  Prot.: 23 g  Gord.: 26 g

 Gord. sat.: 12 g  Col.: 61 mg  Sód.: 1604 mg  Fibras: 4 g  Cálc.: 586 mg
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Rolinhos Cuisinart de Trigo e Mel
Estes rolinhos têm o delicioso aroma do trigo somado ao rico sabor da 
manteiga com um beijo de mel – e eles são assados no Forno Elétrico 

Cuisinart!.

Rende 16 rolinhos

170 g  de leite desnatado evaporado
1  pacote de fermento biológico
1½  colheres de sopa de mel
1  ovo batido
2  xícaras de farinha de trigo
¾  xícara de farinha de trigo integral
113 g  de manteiga sem sal cortada em pedaços pequenos
1   colher de chá de sal, Spray para untar
1 ovo batido com 2 colheres de chá de água

Numa panela pequena em fogo médio-baixo, aquecer o leite até 43oC e tirar do 
fogo. Dissolver o fermento no mel e no leite; deixar descansar até começar a 
formar espuma (de 3-5 min.). Misturar aos ovos batidos e reservar. Em um 
processador de alimentos Cuisinart com a lâmina de metal, processar as duas 
farinhas, a manteiga e o sal (15-20 seg.). Com o processador funcionando, 
adicionar a mistura de fermento pelo tubo de alimentação conforme a mistura é 
absorvida pelas farinhas. Quando a massa formar uma bola, processar até ela 
ficar uniforme e elástica (60 seg.). Colocar em um saco plástico grande próprio 
para alimentos tirando o ar. Selar o saco e deixar crescer em local quente até 
dobrar de tamanho (1 hora). Colocar a massa sobre uma superfície com farinha 
e sovar; deixar descansar por 10 min. Untar uma assadeira de 9 pol. com spray 
para untar. Dividir a massa em 16 pedaços iguais, dando a forma de uma bola a 
cada pedaço. Arrumar na assadeira. Cobrir com filme plástico com spray de 
untar aplicado sobre ele e deixar crescer por 30 min. em local quente e seco. 
15 min. antes de assar, colocar o rack na posição A e pré-aquecer o Forno 
Elétrico Cuisinart a 176oC no ajuste de grelhar [Broiler]. Passar os ovos batidos 
nos rolos e assar até dourar (30 a 35 min.). Colocar em um rack para esfriar e 
servir.

Informações Nutricionais por torcidinho:
Calorias: 140 (42% de gordura)  Carb.:18 g  Prot.: 4 g  Gord.: 7 g

 Gord. sat.: 0 g  Col.: 33 mg  Sód.: 163 mg  Fibras: 0 g  Cálc.: 60 mg

Muffins de farinha de milho e parmesão
Muffins deliciosos para servir quente direto do forno.

Rende 6 muffins de 7,5 cm

 Spray para untar
½  xícara de farinha de trigo
½  xícara de farinha de milho amarela
2  colheres de sopa de açúcar mascavo
1  colher de chá de cremor de tártaro
¼  colher de chá de bicarbonato de sódio
1/8  de colher e chá de sal
1  ovo batido
½  copo de leite (integral, desnatado ou semi-desnatado)
2  colheres de sopa de manteiga sem sal derretida e esfriada
¼  de xícara de queijo parmesão recém ralado

Colocar o rack na posição B e pré-aquecer o Forno Elétrico Cuisinart a 204oC 
no ajuste de assar [Bake]. Espalhar uniformemente o spray para untar em uma 
forma padrão de seis muffins. 
Em uma vasilha pequena, misturar a farinha de trigo, farinha de milho, açúcar 
mascavo, cremor de tártaro, bicarbonato de sódio e o sal. Misturar para 
combinar até que não haja mais pedaços doe açúcar mascavo. Num copo de 
vidro americano misturar o ovo, o leite e a manteiga derretida. Adicionar os 
ingredientes líquidos, o queijo parmesão e a cebolinha aos ingredientes 
secos. Mexer até umedecer. Encher a forma de muffins preparada com essa 
massa.

Assar no forno pré-aquecido a 204oC por cerca de 20 min. até dourar ligeiramente. 
Tirar da forma e servir quente.

Para a receita normal de muffins, tirar o queijo parmesão e a cebolinha.

Informações Nutricionais por torcidinho:
Calorias: 171 (35% de gordura)  Carb.:22 g  Prot.: 5 g  Gord.: 7 g

 Gord. sat.: 1 g  Col.: 51 mg  Sód.: 190 mg  Fibras: 1 g  Cálc.: 98 mg



10

Peito de frango ao molho teriyaki
Fazer o molho teriyaki antes. Servir com arroz e vegetais frescos no vapor.

Rende 2 porções

1/3  de xícara de molho de soja (pode usar a versão light)

3  colheres de sopa de vinagre branco de arroz

2  colheres de sopa de saquê ou Cherry

1  colher de sopa de gengibre cortado em fatias finas

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 peitos de frango desossados cortados na metade

Numa panela média, colocar o molho de soja, saquê, vinagre branco, 
gengibre e o açúcar mascavo. Levar ao fogo baixo e deixar ferver por 15 min. 
Coar, jogar a parte sólida fora e deixar esfriar.

Lavar e secar o peito de frango. Colocar os pedaços de peito entre duas 
folhas de plástico e bater até ficar com espessura uniforme de 1,5 cm. 
Colocar os peitos em um saco selável com o molho teriyaki por cima. Tirar o 
ar para fora do saco e deixar escoar metade do molho teriyaki; deixar marinar 
por 15 min. à temperatura ambiente. Reservar e refrigerar o restante da 
marinada em recipiente de vidro; pode ser mantido em geladeiras por até 2 
semanas.

Colocar o rack na posição C, pré-aquecer o Forno Elétrico Cuisinart no ajuste 
de grelhar [Broil], mantendo a porta entreaberta. Colocar a bandeja da grelha 
na assadeira, para que a parte reta dos peitos do frango fique a 2,5 cm do 
elemento superior. Adicionar ¼ de xícara de água à bandeja de gotas e 
arrumar o lado da pele do frango para baixo. Grelhar com a porta entreaberta 
(6-8 min.) Virar o frango e continuar a grelhar até os sucos ficarem claros 
(mais 6-8 min.) (a temperatura interna do frango deve ser de 76oC). servir.

Informações Nutricionais por torcidinho:
Calorias: 190 (8% de gordura)  Carb.:7 g  Prot.: 32 g  Gord.: 2 g

 Gord. sat.: 0 g  Col.: 75 mg  Sód.: 1238 mg  Fibras: 0 g  Cálc.: 36 mg

Salmão com Molho de Mostarda Dijon e Dill
O molho pode ser feito antes.

Rende 4 porções

1  cebola pequena
30  g de semente de dill
½  xícara de mostarda Dijon em grãos
2/3  de iogurte natural desnatado
2  colheres de chá de açúcar
½  colher de chá de sal
¼  colher de chá de pimenta do reino moída
2  colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
4  filés de salmão de 170 g cada com a pele
1   colher de sopa de molho de soja 

Spray para untar

Em um processador de alimentos Cuisinart ajustado com a lâmina de metal, 
picar a cebola (5 a 10 seg.). Adicionar o dill, pulsar para misturar 10 a 12 
vezes. Raspar a vasilha e adicionar a mostarda, o iogurte, açúcar, metade do 
sal e metade da pimenta; processar para misturar. Com o processador 
funcionando, adicionar o azeite de oliva num fio constante; processar até 
emulsificar (10 a 15 seg.). Transferir para uma vasilha e deixar descansar por 
30 min. ou mais, para que os sabores se desenvolvam. O molho pode ser 
feito com até 1 dia de antecedência. Rende cerca de 1¼ xícaras de molho.

Passar molho de soja nos filés de salmão com o restante do sal e da pimenta. 
Deixar descansar por 15 min. à temperatura ambiente. Colocar o rack no Forno 
Elétrico Cuisinart na posição B e pré-aquecer o forno no ajuste de grelhar [Broil]. 
Colocar a assadeira na bandeja de gotas, de forma que o peixe fique a cerca de 
2,5 a 3 cm do elemento superior. Passar spray na assadeira usando o spray de 
untar e adicionar ¼ de xícara de água na assadeira. Arrumar os filés de salmão 
com a pele para baixo, colocar no forno e grelhar com a porta entreaberta (14-
18 min.); a temperatura do salmão deve estar de 62 a 65oC quando testado com 
um termômetro culinário. Servir quente com o molho de Dijon e Dill.

Informações Nutricionais por torcidinho:
Calorias: 377 (49% de gordura)  Carb.:6 g  Prot.: 37 g  Gord.: 18 g

 Gord. sat.: 3 g  Col.: 94 mg  Sód.: 900 mg  Fibras: 0 g  Cálc.: 140 mg



11

Batatas Assadas (Baked Potatoes)
Porque ligar o forno grande apenas para assar batatas,  

quando o Forno Elétrico Cuisinart faz esse mesmo trabalho?

Rende 4 porções

4  batatas inglesas

1  colher de chá de azeite extra virgem

Com o rack na posição B, pré-aquecer o Forno Elétrico Cuisinart a 204oC no 
ajuste de assar [Bake]. Esfregar as batatas e secá-las. Passar ¼ de colher de 
chá de azeite de oliva em cada batata e em seguida picar as batatas com um 
garfo. Colocar diretamente no rack e assar até que possam ser perfuradas 
facilmente com a ponta de uma faca (55-60 min.). Tirar do forno.

Para servir, fazer um pequeno talho na parte superior e afofar o interior com 
um garfo. Servir com cobertura de manteiga, azeite de oliva, margarina ou 
creme azedo. Adicionar sal e pimenta do reino moída a gosto.

Informações Nutricionais por torcidinho:
Calorias: 235 (5% de gordura)  Carb.:51 g  Prot.: 6 g  Gord.: 1 g

 Gord. sat.: 0 g  Col.: 0 mg  Sód.: 17 mg  Fibras: 5 g  Cálc.: 20 mg

Torta Brownie de Lascas de Chocolate
Nossa versão light dessa antiga receita é simplesmente deliciosa.

Rende 8 a 10 porções

2  ovos
½  xícara de açúcar granulado
½  xícara de açúcar mascavo
¼  xícara de manteiga sem sal derretida
¼  xícara de purê de ameixa (pode usar comida de bebê)
½  xícara de farinha de trigo
1/3  xícara de cacau sem açúcar
½  colher de chá de sal
2  colheres de chá de extrato de baunilha
¾  xícara de lascas de chocolate semiamargo
1  xícara de nozes pecãs ou nozes picadas grossas

Colocar o rack na posição B; pré-aquecer o Forno Elétrico Cuisinart a 176oC 
no ajuste de assar [Bake]. Misturar a manteiga derretida e o purê de ameixa. 
Adicionar a farinha, o chocolate e o sal; combinar. Adicionar a baunilha, as 
lascas de chocolate e as nozes; combinar e colocar na assadeira preparada.

Assar por 25-28 min. até ficar apenas dourada (não testar o ponto da torta no centro 
para não assar demais). Tirar do forno e esperar esfriar completamente sobre rack 
antes de cortar. Se quiser servir quente, deixar esfriar e depois aquecer novamente 
no forno por 10-15 min. a 93oC. Cortar e servir. Muito bom quando recebe cobertura 
de sorvete ou iogurte congelado ou molho de chocolate. 

Variação: Substituir por lascas de chocolate ao leite, chocolate branco, 
manteiga de amendoim; substituir por outro tipo de nozes como amendoim, 
amêndoas ou avelãs.

Informações Nutricionais por torcidinho:
Calorias: 291 (50% de gordura)  Carb.:332 g  Prot.: 4 g  Gord.: 172 g
 Gord. sat.: 1 g  Col.: 67 mg  Sód.: 143 mg  Fibras: 1 g  Cálc.: 51 mg



©2016 Cuisinart
150 Milford Road

East Windsor, NJ 08520
Printed in China

Conheça a linha completa de aparelhos elétricos Cuisinart® inclusive processadores
de alimento, mini-processadores de alimento, hand mixers, liquidificadores, fornos, cafeteiras,

utensílios de cozinha, sorveteiras e torradeiras em:

www.cuisinart.com
www.cuisinartbrasil.com.br

Panelas de 
Arroz

Food
Processors

Filtragem 
de Água

Liquidificadores Panela de 
Cozimento Lento

Todas as outras marcas ou marcas de serviço aqui mencionadas pertencem

a seus respectivos proprietários. IB-11247-PT-B


