
TONK 
Chutney de tomate  

do livro: India: The Cookbook 
Por: Catharina Vale (http://utensilios.wordpress.com) 
Ingredientes: 

 2 kg de tomates, cortados em quarto 
(Nota da Cath: usei nosso tomate normal e com 
casca) 

 400 gr de açúcar (Nota da Cath: usei o 
refinado branco) 

 250 ml de vinagre branco (Nota da Cath: 
usei de maçã, de boa qualidade) 

 2 colheres de chá de chilli em pó (Nota da 
Cath: usei pimenta caiena) 

 4 colheres de chá de alho raladinho 

 2 colheres de sopa de passas (Nota da Cath: usei as pretinhas) 

 2 colheres de chá de gengibre fresco  ralado 

 4 pimentas vermelhas secas, cortadas em pedaços (Nota da Cath: usei  da minha pimenteira que 
tenho em casa – tinha umas sequinhas e outras frescas) 

 4 pimentas verdes, sem as sementes e cortadas em pedaços maiores 
 Sal à gosto 

A receita original 



Preparo: 

1. Higienize e corte os tomates  
2. Prepare todos os ingredientes  

3. Coloque tudo em uma panela grandinha (Nota da Cath: usei uma wok média), no fogo baixo 
por pelo menos 20 minutos, ou até que a mistura esteja mais grossa. Quando reduzir e 
ficar com uma consistência mais grossa, apague o fogo. Deixe por pelo menos uma hora 

antes de comer, para permitir que os sabores se acentuem. (Nota da Cath: 20 minutos? Fiquei 
mexendo por pelo menos uma hora e meia até que o líquido reduzisse e ficasse com a consistência ideal) 

4. Guardar em um pote com tampa, manter na geladeira. Validade: 2 semanas. Nota da Cath: 
acho que seu estoque vai acabar antes disso) 

Dica: essa receita rende bastante. Aproveitei para presentear alguns amigos queridos, para que 
eles também pudessem apimentar um pouco suas vidas. A cor desse chutney é também 
apaixonante e a mistura agridoce com o picante é perfeita para acompanhar sanduíches, saladas, 
queijos, carnes (?)... um toque especialmente picante a qualquer prato!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERVILHANDO, AINDA BEM LÍQUIDO 

Já bem reduzido, no ponto 


