


~ 
Está chegando o Natal 

~ 
Momento de se reunir com os amigos e 
familiares para apreciar os sabores e as 
companhias. 
 
Pensando nisso, reunimos nossas 
melhores receitas para esse dia tão 
especial. São pratos que vão encantar o 
paladar de todos presentes e, o melhor, 
todos feitos com produtos MaxxiOvos. 
Essa é a nossa forma de deixarmos o seu 
Natal ainda mais delicioso. 
 
 

Desejamos a todos  
um Feliz Natal! 
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Torta de Maçã 
MaxxiOvos 
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Crème Pâtissière 
 
• 750 ml de leite 
• 1 colher (sopa) de essência de 

baunilha 
• 110 g de açúcar 
• 100 g de ovos integrais pasteurizados 

MaxxiOvos 
• 80 g de gemas pasteurizadas 

MaxxiOvos 
• 185 g de farinha de trigo 

 
Em uma panela média, coloque para 
ferver o leite com a essência. Bata com o 
auxílio de um fouet o açúcar com os ovos 
e as gemas, incorpore a farinha de trigo, 
coloque 3 conchas do leite fervido em 
cima desta mistura e mexa bem, volte 
tudo para a panela e com o fogo ainda 
aceso, mexa até engrossar. Transfira para 
uma vasilha e deixe esfriar. 

 

Massa da Torta 
 
• 300 g de farinha de trigo 
• 150 g de manteiga 

https://www.maxxiovos.com.br/ovo-pasteurizado-tetra-pak-1kg.html
https://www.maxxiovos.com.br/ovo-pasteurizado-tetra-pak-1kg.html
https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
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• 80 g de açúcar de confeiteiro 
• Raspas de 2 laranjas 
• 60 g de gemas pasteurizadas 

MaxxiOvos 
• 4 colheres (sopa) de leite 
 
Misture todos os ingredientes até formar 
uma bola bem unida. Cubra a massa e 
leve para gelar por 30 minutos. 

Maçã Caramelada 
 
• 8 maçãs fuji 
• 1 ½ xícara de açúcar 
• 2 colheres (sopa) de manteiga 
• 2 colheres (chá) de canela com cravo 

em pó 
 

Corte as maçãs em cubos pequenos, 
não precisa retirar a casca. Coloque 
todos os ingredientes em uma panela e 
leve ao fogo, mexendo de vez em 
quando, estará pronto quando a água 
secar e as maçãs caramelizarem. 

https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
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Montagem 
 
Pré-aqueça o forno a 180°C. Separe 
uma assadeira de 30cm de diâmetro, 
reserve um pedaço da massa para fazer 
o acabamento na parte de cima da torta.  
 
Polvilhe um pouco de farinha de trigo na 
mesa e abra a massa com o auxílio de 
um rolo, coloque a massa em cima da 
assadeira e aperte bem e corte as 
rebarbas, coloque o crème pâtissière e 
as maçãs caramelizadas, abra tiras com 
a massa reservada e decore a 
superfície da torta.  
 
Pincele gema e leve para assar por 30 
minutos a 180 °C e por mais 10 a 15 
minutos a 205 °C, vá observando, a 
torta estará pronta quando estiver 
dourada. Deixe esfriar ou sirva quente 
com sorvete. 
 
Elaboração Chef Roberta Santana 



Torta Salgada 
MaxxiOvos 
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Ingredientes 
 
• 1 cebola picada em brunoise 

(quadradinho bem pequeno) 
• 1/2 pé de acelga 
• 2 tomates sem sementes picados em 

cubos pequenos 
• 1 lata de milho escorrida 
• 1/2 xícara (chá) de queijo prato 

ralado 
• 48 g de Ovopan + 152ml de água 

para reidratar 
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo 
• 1/2 xícara (chá) de óleo 
• 1 colher (sopa) de fermento em pó 
• Azeite, salsinha, sal e pimenta-do-

reino a gosto  
• 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão 

ralado 
 

Modo de preparo 
 
Corte a cebola em brunoise e a acelga 
bem picadinha. Aqueça uma panela com 
azeite e refogue cebola até ficar bem 
dourada, acrescente a acelga mexendo 
até cozinha-la. Reserve.  

https://www.maxxiovos.com.br/ovopan-em-caixinha.html
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Pré-aqueça o forno a 180 ºC. 
 
Retire as sementes dos tomates e corte-
os em cubos pequenos, escorra a água 
do milho e misture ambos ao refogado. 
 
Corte a salsinha até virar pó e reserve. 
Bata no liquidificador a água e o ovo em 
pó, após misturar coloque o óleo, a 
farinha e o fermento, bata até ficar um 
creme homogêneo, despeje o creme 
sobre a mistura do refogado, acrescente 
o queijo prato, tempere com sal, 
pimenta e salsinha, coloque a massa 
em uma assadeira untada e enfarinhada 
e salpique o queijo parmesão por cima. 
 
Leve ao forno a 205 °C para assar por 
cerca de 30 minutos ou até a torta ficar 
dourada. 
 
Elaboração Chef Roberta Santana 



Panetone Uva Passa e 
Frutas Cristalizadas  

MaxxiOvos 

1 1  
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Fermento Natural 
 
• 500 g de farinha de trigo 
• 3 g de fermento biológico fresco 
• 750 g de água 
• 1 colher (sopa) de açúcar 

 
Em uma tigela coloque todos os 
ingredientes e misture bem até formar 
uma massa homogênea. Guarde 
coberta com um filme plástico em 
temperatura ambiente e faça pequenos 
furos no filme plástico. Utilize após 24h. 
 
Esponja 
 
• 100 g de farinha de trigo 
• 100 g de água 
• 15 g de fermento biológico fresco 

 
Em uma tigela misture bem todos os 
ingredientes até formar uma massa. 
Cubra a tigela com filme plástico e deixe 
fermentar por 30 minutos. 
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Massa do Panetone 
 
• 400 g de farinha de trigo 
• 100 g de açúcar 
• 25 g de mel 
• 10 g de leite em pó 
• 5 g de melhorador 
• 100 g de água 
• 200 g de fermento natural 
• 4 colheres (sopa) de essência de 

baunilha 
• Raspas de 2 laranjas 
• 120 g de gemas pasteurizadas 

MaxxiOvos 
• 5 g de sal 
• 100 g de manteiga 
• 150 g de mix uva passa clara e 

escura 
• 150 g de frutas cristalizadas 

 
Coloque na batedeira a farinha de trigo, 
o açúcar, o leite em pó, o melhorador, a 
água, o fermento natural, a esponja, a 
essência com as raspas e as gemas e 
deixe bater por 5 minutos em velocidade 
lenta, com o gancho para massas 
pesadas.  

https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
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Acrescente o sal e a manteiga e deixe 
bater por mais 20 minutos até ficar em 
ponto de véu. Junte as uvas passas 
com as frutas cristalizadas e misture 
rapidamente. 
 
Transfira a massa para uma superfície 
lisa e deixe descansar por 30 minutos. 
Divida a massa em porções, boleie e 
coloque em formas próprias para 
panetone.  
 
Tome cuidado para que o recheio não 
fique na parte de cima da massa, para 
não queimar.  
 
Pré-aqueça o forno no mínimo possível 
e deixe as massas neste ambiente para 
fermentar.  
 
Quando a abóboda da massa chegar ao 
topo da forma faça um corte em formato 
de X, coloque um pedaço de manteiga 
no topo da massa do panetone.  



1 5  

Leve ao forno médio a 170 °C por 5 
minutos. Após esse tempo abaixe o 
forno para 160 °C e deixe assar por 
mais 20 minutos. Retire do forno e deixe 
esfriar preferencialmente em local bem 
ventilado em cima de uma grade. 
 
Elaboração Chef Roberta Santana 
 
Rendimento 2 unidades 
 



Chocotone com 
Frutas Vermelhas 

MaxxiOvos 

1 6  
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Fermento Natural 
 
• 500 g de farinha de trigo 
• 3 g de fermento biológico fresco 
• 750 g de água 
• 1 colher (sopa) de açúcar 

 
Em uma tigela coloque todos os 
ingredientes e misture bem até formar 
uma massa homogênea. Guarde 
coberta com um filme plástico em 
temperatura ambiente e faça pequenos 
furos no filme plástico. Utilize após 24h. 
Este fermento rende para mais de uma 
receita. 
 
 
Esponja 
 
• 100 g de farinha de trigo 
• 100 g de água 
• 15 g de fermento biológico fresco 

 
Em uma tigela misture bem todos os 
ingredientes até formar uma massa. 
Cubra a tigela com filme plástico e deixe 
fermentar por 30 minutos. 
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Massa do Panetone 
 
• 400 g de farinha de trigo 
• 100 g de açúcar 
• 25 g de mel 
• 10 g de leite em pó 
• 5 g de melhorador 
• 100 g de água 
• 200 g do fermento natural 
• 4 colheres (sopa) de essência de 

baunilha 
• Raspas de 2 laranjas 
• 48 g Gemapan + 60ml de água para 

reidratar 
• 5 g de sal 
• 100 g de manteiga 
• 300 g de gotas chocolate congelado 
 
Reidrate a Gemapan, acrescente 100 g 
de água, e a essência de baunilha, 
peneire e coloque na batedeira 
juntamente com o mel, a farinha de 
trigo, o açúcar, o leite em pó (todos 
peneirados), o melhorador, o fermento 
natural, a esponja e as raspas, deixe 
bater por 5 minutos em velocidade lenta, 
com o gancho para massas pesadas. 

https://www.maxxiovos.com.br/gemapan-em-caixinha.html
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Acrescente o sal e a manteiga e deixe 
bater por mais 20 minutos até ficar em 
ponto de véu. Junte o chocolate e 
misture rapidamente. 
 
Transfira a massa para uma superfície 
lisa e deixe descansar por 30 minutos. 
Divida a massa em porções, boleie e 
coloque em formas próprias para 
panetone.  
 
Tome cuidado para o chocolate não ficar 
na parte de cima da massa, pois se não, 
queimará.  
 
Pré-aqueça o forno no mínimo possível 
e deixe as massas neste ambiente para 
fermentar. Quando a abóboda da massa 
chegar ao topo da forma faça um corte 
em formato de X, coloque um pedaço de 
manteiga no topo da massa do 
chocotone. 
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Leve ao forno médio a 180 °C por 5 
minutos. Após esse tempo suba a 
temperatura do forno para 205 °C e 
deixe assar até dourar, cerca de 20 a 30 
minutos. Retire do forno e deixe esfriar 
preferencialmente em local bem 
ventilado em cima de uma grade. O 
tempo de cozimento pode variar 
conforme o forno. 
 
Elaboração Chef Roberta Santana 
 
Rendimento 2 unidades 
 



Crème Brûlée 
MaxxiOvos 

2 1  
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Ingredientes 
 
• 710 g de creme de leite fresco 
• 210 g de leite 
• 160 g de açúcar 
• 250 g de gemas pasteurizadas 

MaxxiOvos 
• 1 colher (sopa) de essência de 

baunilha 
• Açúcar para polvilhar e maçarico para 

queimar o açúcar 
 
Modo de preparo 
 
Misture todos os ingredientes com o 
auxílio de um fouet, disponha em 
ramekins e leve para assar em forno 
pré-aquecido a 100 °C em banho-Maria 
por aproximadamente 35 minutos (ou 
até ficar firme e levemente dourado), 
após assar deixe esfriar, leve a 
geladeira e na hora de servir, polvilhe 
um pouco de açúcar e queime com o 
maçarico. 
 
Elaboração Chef Roberta Santana 
 

https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html


Pudim de Gemas 
MaxxiOvos 

2 3  
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Ingredientes 
 
• 160 g de gemas pasteurizadas 

MaxxiOvos 
• 395 g de leite condensado 
• 1 e 1/2 medida da lata ou caixinha de 

leite condensado de leite 
• QB açúcar para a calda 
 
Modo de preparo 
 
Misture as gemas com leite condensado 
e o leite e reserve. Leve ao fogo uma 
assadeira com furo no meio de 20 cm 
de diâmetro, com um pouco de açúcar, 
virando sempre que o açúcar derreter, 
caramelize toda a assadeira, inclusive o 
meio. 
 
Despeje na assadeira caramelizada a 
mistura feito acima e leve para assar em 
banho-maria ao forno a 180 °C por 
aproximadamente 1h ou até o pudim 
estar firme. Espere esfriar e 
desenforme. 
 
Elaboração Chef Roberta Santana 
 

https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
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Mousse de Doce 
de Leite 

MaxxiOvos 
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Ingredientes 
 
• 1 lata de leite condensado 395 g  
• 100 g de gemas pasteurizadas 

MaxxiOvos 
• 150 g de claras pasteurizadas 

MaxxiOvos 
 
Modo de preparo 
 
Cozinhe a lata de leite condensado por 
30 minutos na panela de pressão, 
espere a lata estar gelada e então 
misture na batedeira com as gemas, até 
forma um creme fofo.  
 
Bata as claras em neve até formar picos 
bem firme. Misture aos poucos as claras 
em neve na mistura do doce de leite 
com as gemas, fazendo movimentos de 
baixo para cima. Vire em taças ou em 
uma tigela grande e leve à geladeira até 
firmar. 
 
Elaboração Chef Roberta Santana 
 

https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/gema-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/clara-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/clara-pasteurizada-garrafa-250g.html


Torta Mousse de 
Maracujá MaxxiOvos 

2 7  
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Ingredientes Pão de Ló 
 
• 150 g de ovos integrais pasteurizadas 

MaxxiOvos 
• 3 colheres (sopa) de açúcar 
• 3 colheres (sopa) de farinha de trigo 

 
Bata na batedeira os ovos até ficar um 
creme fofo, acrescente aos poucos o 
açúcar e com o auxílio de um fouet a 
farinha de trigo. Coloque a massa em 
uma assadeira com fundo removível (27  
cm), untada e enfarinhada. Asse em 
forno pré-aquecido a 180 °C por 20 
minutos. 
 
Ingredientes Brilho  
de Maracujá 
 
• Polpa de 1 maracujá grande 
• 3 colheres (sopa) de açúcar 
• ½ xícara de água 
 
Coloque os ingredientes em uma panela 
e leve para ferver. Deixe esfriar e utilize 
gelado. 
 

https://www.maxxiovos.com.br/ovo-pasteurizado-tetra-pak-1kg.html
https://www.maxxiovos.com.br/ovo-pasteurizado-tetra-pak-1kg.html
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Ingredientes Mousse 
 
• 4 g de Agar Agar  
• 1 xícara de suco concentrado de 

maracujá 
• 200 g de creme de leite fresco 
• 60 g de claras pasteurizadas 

MaxxiOvos 
• 1 xícara de açúcar 
 
Em uma panela dissolva o Agar Agar 
com ½ xícara do suco e leve ao fogo 
para ferver, mexendo por 3 minutos. 
 
Bata as claras em neve com uma pitada 
de sal até ficar em picos firmes e aos 
poucos acrescente o açúcar, bata até o 
açúcar ficar incorporado. 
 
Bata no liquidificador o creme de leite 
fresco com o restante do suco. Então 
com o liquidificador ainda ligado 
acrescente a mistura de Agar Agar. 
Transfira este creme para um bowl e 
aos poucos, mexa de baixo pra cima 
incorporando esta mistura as claras em 
neve. 

https://www.maxxiovos.com.br/clara-pasteurizada-garrafa-250g.html
https://www.maxxiovos.com.br/clara-pasteurizada-garrafa-250g.html
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Coloque em cima do disco de pão de ló 
e leve a geladeira por 4 horas, antes de 
servir disponha o brilho de maracujá. 
 
Elaboração Chef Roberta Santana 



maxxiovos 

MaxxiOvos - Food Service 

maxxiovos.com.br/culinaria 

maxxiovos.com.br/blog 

https://www.instagram.com/maxxiovos/
https://www.facebook.com/MaxxiOvosFoodService/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MaxxiOvosFoodService/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MaxxiOvosFoodService/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MaxxiOvosFoodService/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MaxxiOvosFoodService/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MaxxiOvosFoodService/?ref=bookmarks
https://www.maxxiovos.com.br/culinaria.html
https://www.maxxiovos.com.br/culinaria.html
https://www.maxxiovos.com.br/blog
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