
Yakisoba
de Carne
Ingredientes: 
Macarrão para Yakisoba (500 g)
Carne picadinha ou em tirinhas - alcatra, coxão mole ou filé mignon (400 g)
Champignon (200 g)
Cebola picada em cubos (2 unidades)
Cenoura cortada em diagonal (2 unidades)
Brócolis japonês - cortado em florete (1 unidade - maço)
Repolho picado (½ unidade)
Óleo (4 colheres de sopa)
Azeite (4 colheres de sopa)
Óleo de gergelim (2 colheres de sopa)
Açúcar (1 colher de sopa)
Molho shoyu (1 e ½ xícara de chá)

Valor Calórico

113 kcal 18,3 g 7,5 g 2,6 g

Carboidratos Proteínas Lipídeos

1,1 g

Fibras Alimentares

alimentação e serviços ltda.

p r a t o s

p r i n c i p a i s

Modo de Preparo Recheio:

Cozinhar o macarrão conforme instruções do produto. Escorrer e lavar em água corrente. (Reservar). Cozinhar o brócolis, o 
repolho e a cenoura no vapor por cerca de 5 minutos ou na água fervente por 3 minutos – deixar em textura al dente (durinhos). 
Em uma panela bem grande, colocar o óleo e a cebola para refoga. Acrescentar a carne e fritar até dourar bem. Adicionar o 
molho shoyo, o açúcar e deixar apurar (cerca de 10 minutos). Colocar todos os vegetais e cozinhar por 5 minutos. (Reservar). 
Colocar o azeite para aquecer em uma frigideira, fritar o macarrão cozido (mexer bem). Adicionar ao macarrão, o molho com os 
legumes. Servir em seguida

Tempo de Preparo: 30 / Rendimento: 6 porções

Observações:
Macarrão: rico em carboidrato (excelente fonte de energia para o organismo).
Iscas de carne: rico em proteína (formação e reparação das células do corpo) e Ferro (prevenir contra anemia ferropriva)
Legumes: rico em fibras alimentares (aumentam a saciedade, diminuem a absorção das gorduras e carboidratos) – Ideal para 
pessoas em dietas e reeducação alimentar.
Azeite de oliva: rico em ômega 6, ação coagulante e cicatrizante.


