
Risoto fácil da Lady 

Vai, se sofistica aí que é muito fácil! Meia horinha. Perde esse medo! 

Joga na panela e frita: 

- uma colher de manteiga (você leu margarina aqui? 

Não, não pode ser. Pela pior vai óleo...). 

- meia cebola picada 

- 2 xícaras de arroz para risoto (também conhecido 

como arbóreo). Não tem erro: vai no Pão de Açúcar e 

procura, normalmente custa R$ 12 por 1kg. 

No que fritou um pouco, abre uma lata de sua cerveja preferida e despeja metade 

lá (que vinho branco o quê, vai na cerveja que eu garanto). O resto é pra você ir 

tomando enquanto cozinha. Vai mexendo com a colher de pau. 

Pega 2 tabletes de caldo de galinha, corta em cubinhos menores,  joga lá na panela e vai 

mexendo também pra dissolver. Assim que estiver secandinho, vai mexendo e pondo água 

filtrada de copo em copo, até secar e repetindo a operação. Uns 8 copos depois você vai ver 

que seu risoto tá pronto! Bota um meio saquinho de queijo ralado ali e este é o básico, é só 

misturar o recheio. 

Sugestões de recheio: 

- iniciantes: mussarela de búfala (pode ser a normal também, pica em cubinhos e joga lá), 

rúcula (só lavar as folhas e jogar lá) e tomate seco. 

 

- intermediários: alho poró e tomate cerejinha. Só que o alho poró você corta a 

parte branca em rodelas (a verde joga fora) e frita junto com a cebola. O tomate 

cerejinha você corta ao meio e põe no final. Ideal fazer um bifinho pra 

acompanhar.  

 

- avançados: carne seca (deixar de molho 2h em água, depois cozinhar na 

panela de pressão por 45min e desfiar) e abobrinha (eu prefiro abobrinha 

mesmo, mas tem que picar em pedaços pequenos e por pra cozinhar desde o 

começo com o arroz arbóreo). Quem gosta de abóbora... vai ter que 

descobrir como fazer!  
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