
COMO FAZER DELICIOSOS TOMATES SECOS?  
 
Você não precisa "secar seus tomates ao sol" para ter tomates secos deliciosos. Se você mora                
em uma região onde a Mãe Natureza nem sempre é sua amiga, você pode ajudá-la secando                
seus tomates em um desidratador.  
 
Se você escolher secar seus tomates no desidratador, não perderá nem sequer uma gota              
sabor e ainda economizará bastante tempo. É bem fácil secar os tomates em um desidratador               
Você deve reservar cerca de 15 minutos para cortar os tomates e colocá-los na grelha de                
secagem, mas todo o processo leva de seis a oito horas para ser concluído. 
 
Fique de olho em seus tomates para garantir que eles não estejam quebradiços demais ou               
começando a escurecer. Vou te mostrar o que você deve fazer.  
 
PREPARAÇÃO 
 
Corte os tomates em tiras iguais com cerca de 1 centímetro. Menos do que isso, faria seus                 
tomates ficarem escuros. Se você cortar as tiras com espessuras variadas a desidratação não              
ocorrerá de maneira uniforme, e você não quer que isso aconteça.  
 
Tire o líquido das sementes, tomando cuidado para não perfurar a pele do tomate. Esta etapa                
reduz bastante o tempo de secagem. 
 
Coloque os pedaços de tomate com a pele virada para baixo nas bandejas do desidratador.               
Deixe espaço entre os pedaços de tomate por todos os lados para que o ar possa circular. 
 
CONTROLE DE TEMPERATURA 
 
Aqueça seu desidratador para 58°C. Deixe os tomates secarem até ficarem com textura de              
couro ou começarem a ficar crocantes, o que geralmente leva de 6 a 8 horas. Fique de olho                  
nas bandejas de secagem. Se você misturar vários tipos de tomate, o tempo que leva para a                 
desidratação irá variar. Retire as bandejas e deixe o tomate esfriar por cerca de 10 minutos. 
 
ARMAZENANDO SEUS TOMATES 
 
Mantenha seus pedaços frescos de tomate seco em um saco hermético ou recipiente de              
armazenamento em sua geladeira. Se quiser, você também pode congelá-los. 
 
Além disso, você pode colocar seus tomates em uma jarra com azeite temperado - com alho e                 
ervas frescas (como orégano e manjericão) para um sabor italiano, ou sem tempero adicional.              
Você pode usar o óleo para molhos para salada.  
 



REIDRATANDO TOMATES SECOS 
 
Para reidratar seus tomates, tudo que você precisa fazer é derramar água fervente sobre eles e                
deixe de molho por 15 minutos.  Você também pode usar caldo de legumes ou frango.  
 
Após esse processo, você já pode usar seus tomates reconstituídos, que podem ser             
armazenados com segurança na geladeira por até duas semanas. 
 
TOMATE EM PÓ 
 
Os tomates desidratados podem ser moídos no liquidificador e transformados em pó de tomate.              
Eles podem depois ser reidratados e transformados em pasta ou molho de tomate. Ou ainda               
usados para engrossar sopas ou ensopados à base de tomate. 
 
Coloque os tomates secos no liquidificador e misture até obter um pó. Você pode ter que parar                 
de vez em quando para raspar os lados. Para armazenamento, coloque o conteúdo em uma               
jarra hermética. Vire o frasco de cabeça para baixo e deixe-o no balcão por um dia ou dois.                  
Observe se há umidade no pote. Se você notar umidade, seus tomates não estavam secos o                
suficiente.  Guarde no congelador. Se não houver umidade, é bom ir para a prateleira. 
 
Para fazer pasta de tomate, misture água e pó em uma proporção de 2 para 1. Para uma                  
mistura de molho de tomate na proporção de 4 por 1 adicione temperos, se quiser. Use tomate                 
em pó para fazer um molho de tomate e, em seguida, adicione alho e temperos para fazer um                  
molho de pizza. 
 
Viu quantas coisas você pode fazer com seus tomates desidratados? E o melhor de tudo é que                 
além de deliciosos, seus tomates secos são excelentes aliados para uma alimentação            
saudável.  


