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Introdução

Dezembro é um mês corrido. Por todos os motivos que você já sabe. O trânsito fica caótico, as 

filas intermináveis, um lugar no estacionamento do shopping é motivo de briga. De tapa! A ca-

da ano, a listinha de presentes parece ficar mais longa. Mas isso pode ser uma coisa boa. Já 

pensou que triste não ter que dar presente para ninguém? Só seria pior que não ganhar ne-

nhum presente. Ou então ganhar cinqüenta e dois panetones como o porteiro de um condo-

mínio de prédios em São Paulo. Pelo menos foi o que noticiou um jornal no ano passado. Meu 

marido conta que, há muitos anos, ganhou uma cesta gelada de Natal de uma empresa. Era 

uma bolsa térmica recheada com peru, tender, champanhe... Ele colocou no porta-malas do 

carro, foi para o aeroporto, estacionou o carro e foi viajar. Emendou Natal e Ano Novo e quan-

do voltou para São Paulo, o carro estava arrombado no estacionamento, com um bilhetinho da

polícia: pelo cheiro, achamos que era um cadáver. É que a gente fica com a cabeça na lua, seu 

guarda. 

Ninguém tem tempo para nada no último mês do ano. Mas todo mundo quer passar o Natal 

ao redor de uma mesa saborosa. É quando, finalmente, podemos comer sem culpa. Neste 

e-livro, Receitas de Natal, você vai encontrar 50 receitas natalinas, testadas e fotografadas, 

distribuídas em 7 opções de menu: a Ceia Tradicional é luxuosa; a estilosa Ceia Vintage trans-

forma receitas de época em modernas e apetitosas comidinhas; a Ceia Romântica é para a-

queles que por um bom motivo irão passar o Natal a dois; a Ceia Prática mostra que é pos-

sível fazer um jantar fácil e muito saboroso; para a Ceia Natale,  a inspiração foram os sabores 

italianos; a Ceia Tropical é para quem vai emendar Natal e Ano Novo na praia; e, finalmente, 

elaboramos um menu de Almoço de Natal para aqueles que comemoram em casa no dia 25. 
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O livro também oferece cartõezinhos para 

marcar o lugar dos seus convidados à me-

sa. Não é chiquérrimo fazer um Natal com

placemment e tudo? Para cada ceia fize-

mos um modelo de cartão e para a Ceia 

Romântica, que dispensa marcar lugares 

(são apenas dois!), decidimos fazer um 

cartão de Natal, que você pode imprimir à 

vontade e mandar para quantas pessoas 

quiser. 

Incluímos também a clássica receita de Bolo de reis, que não está em nenhuma ceia, pois de-

ve ser servido no dia 6 de janeiro. Reza a lenda que aquele que receber a fava na sua fatia 

deverá fazer a receita no ano seguinte, mas terá sorte no ano todo e ainda poderá fazer um 

pedido especial. 

A equipe do Panelinha deseja muita 

sorte a todos no próximo ano e espera 

que o seu Natal seja muito saboroso. 

Agora é só escolher a sua ceia e seguir 

as receitas passo a passo.

É Natal, coma sem culpa!

Rita Lobo
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Ceia Tradicional

Esta é uma ceia para quem não poupa e$forços 

para reunir a família em grande estilo ao redor 

da mesa. Champanhe, caviar, um bom peru 

assado e tem até panetone feito em casa. Um 

luxo!



Menu

Champanhe rosé

Blinis davidoff

Grissini - Palitos salgados de erva-doce

Gravlax de salmão com torradas

Salada de pupunha

Peru de Natal

Tender califórnia

Risoto de gorgonzola e pêras

Farofa de coco

Arroz com amêndoas e champanhe

Mont Blanc - Purê de castanhas

Salada de frutas ao vinho moscatel

Torta de nozes

Panetone

Biscoito de marzipã

Café e Chá



Imprima estes cartões para marcar os lugares de seus convidados à mesa. Use papel branco ou de 

cor neutra do tipo verge ou opaline com gramatura de 120 g/m². Com uma tesoura, corte os cartões, 

seguindo a linha tracejada. Escreva os nomes nos cartões e dobre-os ao meio. Você pode colocá-los à 

frente ou sobre os pratos.

Cartões de Placemment

08
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Ceia Vintage

Na moda, as peças que representam bem uma 

época tornam-se vintage. E na gastronomia 

é a mesma coisa. A Ceia Vintage não é para 

qualquer um: é preciso ter estilo e, principal-

mente, senso de humor. Mas fala sério, quem 

resiste a um coquetel de camarão?



Menu

Sangria

Canapé de salpicão

Salada niçoise

Coquetel de camarão

Cuscuz paulista

Tender califórnia

Peru laqueado com molho oriental

Chutney de abacaxi

Farofa de maracujá com castanhas-de-caju

Arroz branco

Panetone 

Pudim de claras

Rabanada

Biscoito de gengibre

Café e Chá



Imprima estes cartões para marcar os lugares de seus convidados à mesa. Use papel branco ou de 

cor neutra do tipo verge ou opaline com gramatura de 120 g/m². Com uma tesoura, corte os cartões, 

seguindo a linha tracejada. Escreva os nomes nos cartões e dobre-os ao meio. Você pode colocá-los à 

frente ou sobre os pratos.

Cartões de Placemment

11
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Ceia Natale

Se os sabores e aromas da Itália fazem você 

sonhar, que tal incluir na ceia de Natal outras 

preciosidades da cozinha italiana, além do pa-

netone? Bellini, grissini, risoto... Aí, é só desejar 

um Buon Natale!



Menu

Bellini

Grissini - Palitos salgados de erva-doce

Salada caprese ao pesto

Lombo ao molho de laranjinha kinkan

Peru de Natal

Risoto de gorgonzola e pêras

Nhoque de semolina

Panetone

Tiramisu

Pêra cozida light

Bolo de Natal

Café e Chá



Imprima estes cartões para marcar os lugares de seus convidados à mesa. Use papel branco ou de 

cor neutra do tipo verge ou opaline com gramatura de 120 g/m². Com uma tesoura, corte os cartões, 

seguindo a linha tracejada. Escreva os nomes nos cartões e dobre-os ao meio. Você pode colocá-los à 

frente ou sobre os pratos.

Cartões de Placemment
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Ceia Prática

Se você não visita a cozinha com freqüência, 

e ainda tem medo da batedeira, vai se sur-

preender ao saber que é possível fazer um ceia 

saborosa e fácil de preparar. Mas o melhor se-

gredo é pedir ajuda aos amigos e fazer os aperi-

tivos e as sobremesas no dia anterior.



Menu

Porto e tônica

Nozes picantes

Damasco com cream cheese

Salada caprese ao pesto

Coquetel de camarão

Peru de Natal

Tender califórnia

Arroz perfumado

Farofa de coco

Musse de chocolate preto e branco

Salada de frutas ao vinho moscatel

Panetone

Bolo de Natal

Café e Chá



Imprima estes cartões para marcar os lugares de seus convidados à mesa. Use papel branco ou de 

cor neutra do tipo verge ou opaline com gramatura de 120 g/m². Com uma tesoura, corte os cartões, 

seguindo a linha tracejada. Escreva os nomes nos cartões e dobre-os ao meio. Você pode colocá-los à 

frente ou sobre os pratos.

Cartões de Placemment
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Ceia Romântica

Este é o primeiro Natal que você vai passar 

casada? Ou é o último antes do casamento? 

Seja qual for o motivo que vocês decidiram pas-

sar o Natal a dois, esta é a ceia ideal. E no ano 

que vem, você vai para a casa da sogra...



Menu

Champanhe

Blinis davidoff

Gravlax de salmão com torradas

Tender califórnia

Arroz com amêndoas e champanhe

Torta de nozes

Panetone

Café e Chá
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Ceia Tropical

Vai aproveitar as festas para emendar o Natal 

e o Réveillon? Se o destino é a casa de praia, 

aposte nesta ceia dos trópicos. O peru é acom-

panhado de farofa de coco e o bolo de Natal é 

servido com manga grelhada e sorvete de ba-

nana feito em casa.



Menu

Sangria

Damasco com cream cheese

Nozes picantes

Casquinha de siri

Salada de pupunha

Peru de Natal

Tender califórnia

Bobó de camarão

Arroz branco

Farofa de coco

Manga grelhada com sorvete de banana

Bolo de Natal light

Maçã assada com canela e massa folhada

Panetone

Café e Chá



Imprima estes cartões para marcar os lugares de seus convidados à mesa. Use papel branco ou de 

cor neutra do tipo verge ou opaline com gramatura de 120 g/m². Com uma tesoura, corte os cartões, 

seguindo a linha tracejada. Escreva os nomes nos cartões e dobre-os ao meio. Você pode colocá-los à 

frente ou sobre os pratos.

Cartões de Placemment

23
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Almoço de Natal

Na véspera, a ceia é na casa dos pais. No dia 

25, um almoço mais relax, só para os amigos, 

regado à caipiroska de pêssego. Mas nada de 

repetir os pratos da noite anterior...



Menu

Caipiroska de pêssego

Canapé de salpicão

Ceviche

Salada de abacate

Bacalhoada

Tender califórnia

Arroz branco

Chutney de abacaxi

Bolo gelado de figo com creme inglês

Bolo inglês diet

Rabanada

Café e Chá



Imprima estes cartões para marcar os lugares de seus convidados à mesa. Use papel branco ou de 

cor neutra do tipo verge ou opaline com gramatura de 120 g/m². Com uma tesoura, corte os cartões, 

seguindo a linha tracejada. Escreva os nomes nos cartões e dobre-os ao meio. Você pode colocá-los à 

frente ou sobre os pratos.

Cartões de Placemment

26
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Bebidas e Aperitivos

Bellini

Caipiroska de pêssego

Porto e tônica

Sangria

Blinis davidoff

Canapé de salpicão

Damasco com cream cheese

Grissini – Palitos salgados de erva-doce

Nozes picantes
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Bellini
Serve: 1

Ingredientes

1 parte de suco de pêssego

3 partes de prosecco

Preparo

Coloque o suco de pêssego na taça de champanhe e complete com prosecco.

28
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Caipiroska de pêssego
Serve: 1

Ingredientes

2 metades de pêssegos em calda 

6 colheres (sopa) de calda de pêssego 

1 dose de vodka 

um punhado de gelo picado

Preparo

Num copo, amasse os pêssegos com um pilão. Adicione a calda, a dose de vodka e misture bem. Colo-

que o gelo e sirva a seguir.

29
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Porto e tônica
Serve: 8

Ingredientes

240 ml de vinho do Porto 

4 latas de água tônica gelada

gelo a gosto

Preparo

Num copo, coloque 30 ml de vinho do Porto e complete com a água tônica e o gelo. 

Sirva a seguir.

30
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Sangria
Serve: 8 • Fica pronta em: 20min + 30min na geladeira

Ingredientes

750 ml de vinho tinto 

600 ml de soda limonada 

5 pêssegos 

3 maçãs 

1/2 abacaxi 

1/2 xícara (chá) de suco de laranja 

2 colheres (sopa) de açúcar 

1 dose (60 ml) de conhaque 

1 dose (60 ml) de gim

Preparo

1. Leve o vinho e a soda limonada à geladeira por 30 minutos. 

2. Prepare as frutas: descasque o abacaxi e corte em fatias de 0,5 cm. Corte as fatias em tiras de 0,5 

cm e as tiras em cubos de 0,5 cm. Repita o procedimento com as maçãs e os pêssegos, mas sem des-

cascar as frutas.

3. Numa tigela, coloque todas as frutas picadas. Regue com o suco de laranja e leve à geladeira. 

4. Na hora de servir, misture todos os ingredientes na tigela com as frutas. Coloque em uma jarra ou 

divida em copos. Acrescente gelo a gosto.

31
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Blinis davidoff

Para o creme azedo
Ingredientes

200 ml de creme de leite fresco 

suco de 1 limão

Preparo

Numa tigela, misture o creme de leite fresco com o suco de limão e leve à geladeira por no mínimo 2 

horas. Este creme azedo será usado para acompanhar os blinis e só deve ser retirado da geladeira no 

momento de servir.

Para os blinis
Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

2 colheres (chá) de fermento em pó 

1 colher (chá) de sal 

2 ovos batidos 

1 xícara (chá) de leite 

óleo para untar

caviar a gosto

Preparo

1. Numa tigela, coloque a farinha de trigo, o fermento e o sal. Misture bem e acrescente os ovos bati-

dos e o leite. Sem bater, misture com um batedor de arame até que a massa fique homogênea. 

2. Numa frigideira antiaderente grande, regue com um fio de óleo e espalhe com um pedaço de papel-

toalha. Leve ao fogo baixo. Quando aquecer, coloque a massa com uma colher (chá), formando discos 

de cerca de 3 cm. Deixe um bom espaço entre cada porção para que as panquequinhas não grudem 

umas nas outras.

3. Com uma espátula, vire os blinis quando a parte superior começar a endurecer. Deixe dourar o outro 

lado. Repita a operação com toda a massa, sempre untando a frigideira e regulando a temperatura, 

aumentando ou diminuindo o fogo. 

4. Disponha os blinis numa travessa, coloque uma colher (chá) de creme azedo em cada panquequinha 

e decore com caviar. Sirva a seguir.

Faz: 120 unidades • Ficam prontos em: 1h + 2h do creme azedo

32
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Canapé de salpicão
Serve: 12 porções • Fica pronto em: 1h

Ingredientes

12 fatias médias de pão italiano 

1 peito de frango

1 cenoura média ralada 

1/3 xícara (chá) de uvas-passas brancas

5 colheres (sopa) de maionese 

5 colheres (sopa) de creme de leite fresco

sal e pimenta-do-reino a gosto 

batata palha a gosto

Preparo

1. Numa panela, coloque água e leve ao fogo alto. Quando ferver, adicione um pouco de sal. Abaixe 

o fogo e acrescente o peito de frango. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos. Retire-o da panela e, 

quando esfriar, desfie com as mãos.

2. Numa tigela, coloque o frango desfiado, a cenoura ralada, a uvas-passas, a maionese e o creme de 

leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar na geladeira por 15 minu-

tos. 

3. Preaqueça o forno a 210ºC (temperatura alta). 

4. Numa assadeira, coloque as fatias de pão e leve ao forno por 10 minutos.

5. Cubra as torradas com o salpicão, polvilhe com a batata palha e sirva a seguir.

33
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Damasco com cream cheese
Serve: 8 • Tempo de preparo: 15min

Ingredientes

300 g de damascos 

150 g de cream cheese

3 colheres (sopa) de semente de papoula

Preparo

1. Corte os damascos horizontalmente até a metade para que possam ser recheados.

2. Coloque cerca de uma colher (chá) de cream cheese no meio de cada damasco e aperte levemente. 

Com a própria colher, alise a borda de cream cheese.

3. Num prato, espalhe as sementes de papoula. Empane cada damasco pressionando o cream cheese 

nas sementes.

4. Arrume os damascos recheados num prato de maneira harmoniosa e sirva imediatamente ou leve à 

geladeira.

34
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Grissini - Palitos salgados de erva-doce

Ingredientes

2 1/4 xícaras (chá) de farinha de trigo 

100 g de manteiga 

1/2 xícara (chá) de leite 

1/2 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento em pó 

sementes de erva-doce a gosto

1 gema para pincelar

manteiga e farinha de trigo para untar

Preparo

1. Numa tigela, coloque a farinha, a manteiga, o leite, o sal e o fermento em pó e misture com as 

mãos. Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sove-a ligeiramente até que fique lisa. 

Embrulhe a massa em filme e leve à geladeira por no mínimo 30 minutos. 

2. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). Unte com manteiga duas assadeiras grandes e 

polvilhe com farinha.

3. Numa superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo até obter um retângulo com cerca de 20 

cm de comprimento e a largura que desejar, pois os palitos serão cortados em tiras de 20 cm x 0,5 cm. 

Polvilhe com as sementes de erva-doce e passe o rolo novamente para prensá-las. Pincele a massa 

com a gema.

 

4. Com um cortador de pizza ou uma faquinha, corte a massa em tirinhas de 0,5 cm de largura por 20 

cm de comprimento. Torça cada tirinha para ficar com formato de parafuso. 

5. Distribua as tirinhas de massa nas assadeiras, deixando um espaço entre elas para que não grudem 

ao assar. Leve ao forno para assar por 15 minutos ou até que os palitos fiquem dourados. 

6. Retire as assadeiras do forno e quando os biscoitos esfriarem, coloque-os num recipiente com tam- 

pa. 

Serve: 8 a 10 • Assam em: 15min • Ficam prontos em: 1h

35
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Nozes picantes
Serve: 8 • Ficam prontas em: 50min

Ingredientes

1 clara

1 colher (sopa) de água 

2 xícaras (chá) de nozes 

1 colher (chá) de sal 

1 colher (chá) de gengibre em pó 

1/2 colher (chá) de pimenta-da-jamaica 

1/2 colher (chá) de pimenta-caiena 

1/2 colher (chá) de páprica picante

Preparo

1. Preaqueça o forno a 150ºC (temperatura baixa). 

2. Numa tigela, bata levemente a clara e a água com um garfo até espumar. Acrescente as nozes e 

misture bem. Transfira para um peneira e deixe escorrer o excesso. 

3. Coloque todos os temperos num saco plástico limpo, feche e agite bem para misturar. Coloque as 

nozes e agite novamente para empaná-las com o tempero. 

4. Numa assadeira, espalhe as nozes e leve ao forno por 15 minutos. Chacoalhe a assadeira de vez em 

quando para que as nozes assem por igual.

5. Desligue o forno e deixe as nozes por mais 30 minutos. Quando esfriarem completamente, coloque 

num recipiente com tampa e conserve em local seco e arejado.

36
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Entradas

Casquinha de siri 

Coquetel de camarão

Cuscuz paulista 

Gravlax de salmão com torradas

Ceviche

Salada caprese ao pesto

Salada de abacate 

Salada de pupunha

Salada niçoise 
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Casquinha de siri
Serve: 6 • Fica pronta em: 45min

Ingredientes

500 g de carne de siri

3 fatias de pão de fôrma sem casca

1/2 xícara (chá) de leite 

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (chá) de azeite de dendê 

1/2 cebola picada 

2 colheres (sopa) de salsinha picada 

1 colher (chá) de extrato de tomate 

1 colher (sopa) de conhaque 

2 gemas 

1 gema para pincelar

farinha de rosca para polvilhar 

sal e pimenta-do-reino a gosto

6 casquinhas de siri

Preparo

1. Preaqueça o forno a 200ºC (temperatura alta).

2. Numa tigela, coloque o leite e os pães. Reserve. 

3. Lave bem a carne de siri sob água corrente e transfira para um escorredor. Reserve. 

4. Numa panela média, coloque o azeite de oliva e o azeite de dendê e leve ao fogo médio. Quando 

esquentar, adicione a cebola e refogue por 2 minutos. Acrescente a carne de siri bem escorrida, a 

salsinha, o extrato de tomate, o conhaque, as 2 gemas e o preparado com o pão. Tempere com sal e 

pimenta-do-reino, de preferência moída na hora. Mexa bem e cozinhe em fogo baixo por mais 2 minu-

tos. 

5. Coloque a mistura de siri nas casquinhas ou em tigelinhas individuais, pincele com a gema e polvilhe 

com a farinha de rosca. 

6. Numa assadeira, disponha as casquinhas. Leve ao forno preaquecido e deixe dourar por cerca de 15 

minutos. Sirva a seguir.
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Coquetel de camarão
Serve: 4 • Tempo de preparo: 30min

Para os camarões
Ingredientes

20 camarões-rosa 

1,5 l de água 

sal a gosto

Preparo

1. Limpe os camarões: retire as cascas e preserve a calda; faça um corte nas costas dos camarões e 

retire as tripas. Lave-os bem sob água corrente. 

2. Numa panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo alto. Quando ferver, acrescente os camarões 

e deixe cozinhar por 2 minutos. Retire com uma escumadeira e transfira para uma tigela. Cubra com 

filme e leve à geladeira. Enquanto isso, prepare o molho.

Para o molho

Ingredientes

8 colheres (sopa) de maionese 

8 colheres (sopa) de creme de leite 

4 colheres (sopa) de catchup 

4 colheres (chá) de conhaque

Preparo

1. Numa tigela, coloque todos os ingredientes e misture vigorosamente com um batedor de arame ou 

com um garfo até formar um creme homogêneo. Reserve. 

2. Num pano de prato limpo aberto, coloque os cubos de gelo. Feche bem e bata com um martelo de 

carne até que o gelo fique moído. 

3. Em uma taça de coquetel, arrume o gelo picado e coloque o molho no recipiente que se encaixa na 

taça. Distribua 5 camarões por taça de maneira harmoniosa com a cauda voltada para fora da taça.  

Se preferir, coloque o molho numa tigelinha e organize os camarões da mesma maneira. Sirva a seguir.
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Cuscuz paulista
Serve: 8 • Fica pronto em: 1h + 3h para gelar

Ingredientes

500 g de camarões médios

suco de 1 limão

500 g de cação em postas

3 ovos cozidos

1 kg / 2 vidros de palmito em conserva 

4 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola grande picada

3 dentes de alho 

8 tomates sem sementes e picados

3/4 de xícara (chá) de polpa de tomate 

200 ml de leite de coco

1 maço de cheiro-verde picado

1 xícara (chá) de farinha de milho

1 xícara (chá) de farinha de mandioca

folhas de salsinha para decorar

sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

1. Limpe os camarões: retire as cascas e a calda; faça um corte nas costas dos camarões e retire as 
tripas. Lave bem sob água corrente. Transfira para uma tigela e tempere com o suco de limão e sal. 

2. Numa panela, coloque 15 camarões, tampe e deixe cozinhar no próprio vapor em fogo médio por 
aproximadamente 7 minutos. 

3. Numa tábua, corte os ovos cozidos e os palmitos em rodelas. Corte o cação em cubos de 2 cm e 
reserve.

4. Umedeça uma fôrma de pudim com água para que o cuscuz desenforme mais facilmente. Disponha 
de maneira harmoniosa as rodelas de ovo e de palmito e os camarões cozidos. Reserve.

5. Numa panela, coloque a manteiga e leve ao fogo. Quando derreter, acrescente a cebola e mexa até 
ficar transparente. Adicione o alho e, assim que dourar, coloque os tomates picados e deixe cozinhar 
por 10 minutos. 

6. Junte a polpa de tomate, o leite de coco e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe 
cozinhar por mais 15 minutos. Retire do fogo.

7. No liquidificador, bata o refogado de tomate. Volte-o à panela e deixe cozinhar em fogo médio. Adi-
cione o cação e os camarões crus, mexa bem e, aos poucos, coloque a farinha de milho e a de man-
dioca. Continue mexendo até que a mistura se desprenda do fundo da panela. Acrescente o restante 
do palmito, misture e retire do fogo.

8. Transfira o cuscuz para a fôrma preparada e cubra com filme. Quando esfriar, leve à geladeira por 3 
horas. Desenforme sobre um prato e decore com as folhas de salsinha. Sirva frio.
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Gravlax de salmão com torradas
Serve: 8 • Fica pronto em: 30min + 48h para curar o salmão

Para o salmão
Ingredientes

1/2 salmão com a pele

1/3 xícara (chá) de sal

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo

1 colher (sopa) de pimenta branca quebrada

20 g de endro fresco picado (1 maço grande)

suco de 1/2 limão

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de conhaque

Preparo

1. Numa tigela, misture o sal, o açúcar, o açúcar mascavo, a pimenta quebrada e metade do endro picado. 
Esta mistura servirá para curar o salmão.

2. Em outra tigelinha, acrescente o suco de limão, o azeite e o conhaque.

3. Numa superfície de trabalho, coloque um pedaço de filme com o dobro do tamanho do salmão. Disponha 
o peixe com a pele voltada para baixo e pincele com o tempero de limão. 

4. Salpique com o endro, cubra com a mistura para curar e aperte bem com as mãos para grudar o tempero. 
Com o filme, embrulhe o salmão, tomando cuidado para não espalhar a cura. 

5. Forre uma assadeira grande com papel-toalha. Disponha o salmão com a pele voltada para baixo. Com 
uma faquinha afiada, faça vários furinhos no filme, atravessando a pele do peixe. Este processo servirá para 
drenar o líquido que o salmão irá soltar. Coloque um peso sobre o peixe para prensá-lo, que pode ser desde 
um saco de 5 kg de arroz a um tijolo embrulhado em papel-alumínio.

6. Leve à geladeira. A cada 6 horas, troque o papel-toalha e verifique se o líquido está sendo escoado pelos 
furinhos do filme. Deixe marinar por 48 horas.

7. Após o período da marinada, desembrulhe o salmão e retire o excesso do tempero, raspando com as 
costas de uma faca. Se quiser, deixe um pouco do endro. 

8. Com uma faca afiada, corte o salmão em tiras bem finas, descartando a pele. Sirva a seguir com o molho.

Para o molho
Ingredientes

2 colheres (sopa) de mostarda do tipo Dijon

1 colher (sopa) de mel

suco de 1 limão

1 colher (chá) de endro picado

Preparo

Numa tigelinha, misture todos os ingredientes e bata com um garfo até ficar cremoso.
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Ceviche

Ingredientes

200 g de filé de salmão 

200 g de filé de linguado 

1 1/2 xícara (chá) de suco de laranja-lima

1 xícara (chá) de suco de limão 

1 xícara (chá) de tomate-cereja 

1 cebola roxa picada 

1/2 pimentão vermelho 

4 colheres (sopa) de azeite 

1/2 xícara (chá) de coentro picado 

sal, orégano e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

1. Corte os peixes, no sentido do comprimento, em tiras de 1 cm de espessura. Coloque-as numa tigela 

e regue com metade do suco de laranja-lima e com o suco de limão. Cubra com filme e leve à gela-

deira por 1 hora e 30 minutos. 

2. Corte os tomates-cereja ao meio. Pique fino a cebola. 

3. Preaqueça o forno a 220ºC (temperatura alta).

4. Prepare o pimentão: besunte com óleo e leve ao forno preaquecido. Deixe assar por 20 minutos. 

Retire do forno e coloque num saco plástico até esfriar. Retire a pele do pimentão esfregando com um 

pano de prato limpo. Corte ao meio, descarte as sementes e corte-o em tiras finas. 

5. Após 1 hora e 30 minutos na geladeira, acrescente às tiras de peixe: a cebola, os tomates-cereja e o 

pimentão. Leve à geladeira por mais 30 minutos. 

6. Em seguida, retire e escorra toda a água que se formou. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino, 

orégano, coentro e o restante do suco de laranja-lima. Misture delicadamente para não quebrar as 

tiras de peixe e sirva imediatamente.

Serve: 6 • Fica pronto em: 30min + 2h na geladeira
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Salada caprese ao pesto
Serve: 6 • Fica pronta em: 30min

Para a salada
Ingredientes

1 kg de mussarela de búfala 

5 tomates 

6 folhas de manjericão lavadas

azeite de oliva a gosto

sal a gosto 

molho pesto a gosto

Preparo

1. Numa tábua, corte a mussarela em fatias de 0,5 cm. Transfira para uma tigela, tempere com sal e 

regue com um fio de azeite. Com uma colher, misture as rodelas delicadamente. Reserve.

2. Corte também os tomates em fatias de 0,5 cm. Transfira para um escorredor de macarrão e tempere 

com uma pitada de sal. Com as mãos, misture os ingredientes e deixe escorrendo enquanto prepara o 

molho.

3. Na hora de servir, faça uma pilha alternado 4 fatias de tomate com 4 fatias do queijo em cada prato. 

Entre as fatias, espalhe um pouquinho de molho pesto. Decore com as folhas de manjericão e sirva a 

seguir. Se preferir, arrume as fatias numa travessa, formando uma escama. Decore com as folhas de 

manjericão e sirva o molho à parte.

Para o pesto
Ingredientes

2 xícaras (chá) de folhas de manjericão fresco 

2 dentes de alho 

3 colheres (sopa) de pinolis ou nozes picadas sem casca 

1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado 

1/2 xícara (chá) de azeite de oliva

pimenta-do-reino a gosto

Preparo

Para medir a quantidade das folhas de manjericão, aperte-as bem na xícara. Lave as folhas de man-

jericão e descasque os dentes de alho. Coloque todos os ingredientes no processador de alimentos ou 

no liquidificador e bata até ficar uma pasta homogênea. Se preferir, triture os ingredientes no pilão. 

Comece batendo o alho com os pinolis, acrescente o manjericão, em seguida, o queijo e, por último, o 

azeite. Tempere com um pouco de pimenta-do-reino e conserve num vidro esterilizado.
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Salada de abacate
Serve: 6 • Fica pronta em: 30min

Para a salada
Ingredientes

1 bulbo de erva-doce médio

400 g de tomates-cereja 

2 colheres (chá) de orégano 

1 abacate 

suco de 1/2 limão 

folhas de salsinha para decorar

Preparo

1. Lave a erva-doce sob água corrente. Sobre uma tábua, corte-a ao meio no sentido do comprimento 

e depois em fatias finas. Reserve. 

2. Lave os tomates e corte-os ao meio. Tempere com sal e orégano. Reserve. 

3. Corte o abacate em cubinhos de 1 cm e tempere com sal e o suco de limão. Reserve. 

4. Lave as folhas de salsinha, não é preciso picá-las. 

5. Numa tigela, coloque todos os ingredientes, regue com o molho e misture delicadamente. Salpique 

com as folhas de salsinha e sirva a seguir.

Para o molho
Ingredientes

1/4 xícara (chá) de creme de leite fresco 

1/4 xícara (chá) de leite 

2 colheres (sopa) de suco de laranja 

1 colher (sopa) de suco de limão 

2 colheres (sopa) de queijo gorgonzola 

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado 

1/4 de maço de salsinha 

sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes por 1 minuto ou até obter um molho homogêneo. 
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Salada de pupunha

Para a salada
Ingredientes

1 maço de alface-crespa

8 folhas de radicchio

400 g de palmito pupunha

Preparo

1. Lave bem as folhas sob água corrente. Numa tigela, deixe-as de molho por 10 minutos. Retire as 

folhas sem escorrer a água, assim, as “sujeirinhas” ficam no fundo da tigela.

2. Com uma faquinha afiada, retire a casca do palmito e deixe apenas o miolo macio. Corte-o em ti-

rinhas. Repita o procedimento com todos os talos.

3. Numa travessa, coloque as folhas de alface no fundo, as tiras de palmito no centro e termine de 

decorar com as folhas de radicchio. Sirva com o molho.

Para o molho
Ingredientes

1 ramo de salsinha (somente as folhas) 

1 ramo de alecrim (somente as folhas) 

1 ramo de sálvia (somente as folhas)

1 ramo de tomilho (somente as folhas) 

1 ramo de manjericão (somente as folhas)

1 xícara (chá) de azeite

3 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

No liquidificar, bata todos os ingredientes até obter um molho homogêneo. Coloque numa tigelinha e 

sirva à parte.

Serve: 8 • Fica pronta em: 30min
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Salada niçoise
Serve: 4 • Fica pronta em: 1h30min

Para a salada
Ingredientes

1 lata de atum 

1 maço de alface lisa 

200 g de vagem 

2 tomates médios 

2 ovos 

2 batatas médias 

1/4 de pimentão verde 

1/4 de pimentão vermelho 

1/4 de pimentão amarelo 

6 filés de anchovas em conserva 

2 colheres (sopa) de azeitonas verdes 

1 colher (sopa) de salsinha picada

Preparo

1. Lave bem as folhas de alface sob água corrente. Numa tigela com água e 1 colher (chá) de vinagre, 

deixe as folhas de molho por 10 minutos. Em seguida, retire as folhas sem escorrer a água, assim, as 

“sujeirinhas” ficam no fundo da tigela. Seque bem as folhas, pois a água dilui o molho. 

2. Numa panela média, coloque 1 litro de água com 1 colher (sopa) de sal e leve ao fogo alto. Quando 

ferver, acrescente as vagens e deixe cozinhar por 5 minutos. Prepare uma tigela com água e gelo. Com 

uma escumadeira, retire as vagens da panela e transfira para a tigela, isso serve para cessar o cozi-

mento. Quando esfriar, escorra. 

3. Faça um corte em X na base de cada tomate. Na panela que as vagens foram cozidas, coloque os 

tomates por alguns segundos. Prepare outra tigela com água e gelo. Retire os tomates da panela e 

mergulhe-os na tigela. Pelo X, puxe a pele como se fossem quatro folhas. O choque térmico faz com 

que a pele se desprenda facilmente. Corte os tomates em quatro e retire as sementes. 

4. Leve uma panela com água ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o fogo e coloque os ovos para 

cozinhar por 15 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar. Descasque os ovos e corte-os em rodelas. 

5. Descasque as batatas e corte em rodelas de 0,5 cm de espessura. Leve uma panela com 1 litro de 

água ao fogo alto. Quando ferver, coloque as batatas e deixe cozinhar por 3 minutos. 

6. Corte os pimentões na metade no sentido do comprimento e retire as sementes com as mãos. Corte 

1/4 de cada pimentão em tirinhas de 1 cm de espessura. 

7. Arrume as folhas de alface numa travessa. Disponha os filés de anchovas, as azeitonas e todos os 

outros ingredientes de maneira harmoniosa. Salpique com a salsinha e regue com o molho. Sirva a 

seguir.
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Para o molho
Ingredientes

1/2 colher (sopa) de mostarda do tipo Dijon 

2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco 

5 colheres (sopa) de azeite de oliva 

sal a gosto 

pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Preparo

Numa tigelinha, coloque a mostarda e o vinagre. Batendo com um garfinho, acrescente o azeite aos 

poucos. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
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Pratos Principais e Acompanhamentos

Bacalhoada 

Bobó de camarão 

Lombo ao molho de laranjinha kinkan 

Nhoque de semolina 

Peru de Natal 

Peru laqueado com molho oriental

Tender califórnia

Arroz branco

Arroz com amêndoas e champanhe 

Arroz perfumado 

Chutney de abacaxi 

Farofa de coco 

Farofa de maracujá com castanhas-de-caju

Risoto de gorgonzola e pêras
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Ingredientes

800 g de bacalhau em postas 

2 cebolas 

2 tomates 

1 pimentão verde 

1 pimentão vermelho 

1 kg de batata 

1 xícara (chá) de azeitonas pretas s/ caroço 

250 ml de azeite de oliva 

2 colheres (sopa) de salsinha picada 

pimenta-do-reino a gosto

Preparo

1. Numa tigela, coloque o bacalhau e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas e troque a água 5 

vezes. 

2. Corte as cebolas e os tomates em rodelas. Corte os pimentões ao meio no sentido do comprimento.  

Retire as sementes e corte cada metade em cubos. Corte as azeitonas em quatro no sentido do com-

primento. 

3. Descasque as batatas, coloque numa panela, cubra com água e adicione 1 colher (chá) de sal. Leve 

ao fogo alto e, quando ferver, deixe cozinhar por 10 minutos. Para verificar o ponto, espete um garfo, 

as batatas devem estar macias. 

4. Escorra a água e deixe as batatas esfriarem. Corte-as em rodelas de 1 cm de espessura.

5. Em outra panela, coloque o bacalhau dessalgado e cubra com água. Leve ao fogo alto e deixe ferver 

por 5 minutos. Desligue o fogo e escorra a água. 

6. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). 

7. Num refratário, espalhe o bacalhau e arrume todos os outros ingredientes por cima. Regue com o 

azeite de oliva e polvilhe com a salsinha. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 30 minutos. 

8. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 15 minutos. Sirva bem quente.

Bacalhoada
Serve: 6 • Fica pronta em: 2h + 12h para dessalgar
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Ingredientes

500 g de camarão médio limpo 

1 kg de mandioca 

4 colheres (sopa) de azeite de oliva 

3 dentes de alho

4 colheres (sopa) de manteiga 

1 cebola 

1 pimentão vermelho 

200 ml de leite de coco 

4 colheres (sopa) de azeite de dendê 

sal a gosto

pimenta dedo-de-moça a gosto 

2 colheres (sopa) de coentro

Preparo

1. Numa tábua, pique os dentes de alho, a cebola, o coentro e a pimenta dedo-de-moça. Corte o pi-

mentão ao meio no sentido do comprimento, retire as sementes e corte em cubinhos.

2. Descasque a mandioca e corte em pedaços grandes. Coloque numa panela e cubra com água. Leve 

ao fogo alto e deixe cozinhar até que a mandioca fique macia.

3. Numa frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio. Quando esquentar, acrescente o 

alho e refogue até dourar. Aumente o fogo, adicione os camarões e refogue por 3 minutos. Reserve. 

4. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio. Quando derreter, acrescente a cebola e 

o pimentão. Refogue por cerca de 5 minutos. Reserve. 

5. No liquidificador, bata a mandioca ainda quente, o leite de coco, o azeite de dendê e o refogado de 

cebola com pimentão até obter um creme homogêneo. Se o copo do liquidificador for pequeno, bata os 

ingredientes em duas etapas.

6. Numa panela grande, coloque o camarão refogado, o creme de mandioca e leve ao fogo alto. 

Quando ferver, tempere com sal e pimenta dedo-de-moça picada. Desligue o fogo e adicione o coen-

tro. Misture bem e sirva quente.

Bobó de camarão
Serve: 4 • Fica pronto em: 1h

50



www.panelinha.com.br

Ingredientes

1 lombo de porco 

6 laranjas-pêras

15 laranjinhas kinkan

1/2 xícara (chá) de água

1/2 xícara (chá) de açúcar

anis-estrelado para decorar (opcional)

Preparo

1. Numa panela, coloque a água e o açúcar e misture até dissolver. Leve ao fogo alto e não mexa mais. 

Quando dourar, abaixe o fogo e adicione as laranjinhas kinkan. Deixe cozinhar por aproximadamente 

10 minutos, mexendo de vez em quando. As laranjinhas devem ficar cobertas por uma camada de 

açúcar. Reserve. 

2. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). Esprema as laranjas-pêras e coe o suco.

3. Numa assadeira pequena, coloque o lombo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com o 

suco de laranja e disponha as laranjinhas kinkan carameladas. Leve ao forno por aproximadamente 1 

hora e 15 minutos. 

4. Retire do forno, corte o lombo em fatias e transfira para uma travessa. Regue com o molho de 

laranja que se formou na assadeira. Decore com as laranjinhas kinkan e com o anis-estrelado.

Lombo ao molho de laranjinha kinkan
Serve: 6 • Assa em: 1h15min • Fica pronto em: 1h45min
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Ingredientes

1 l de leite 

4 colheres (sopa) de manteiga 

1 1/4 xícara (chá) de semolina 

300 g de queijo parmesão ralado 

2 ovos para empanar 

farinha de trigo para empanar

sal a gosto

Preparo

1. Forre com filme o fundo e as laterais de uma assadeira retangular média. Reserve. 

2. Numa panela média, coloque o leite, a manteiga, a semolina e o sal. Leve ao fogo alto e mexa até 

que a massa comece a desgrudar da panela. 

3. Na assadeira com o filme, espalhe a massa de semolina com a ajuda de uma espátula. Cubra a 

superfície da massa com outra camada de filme e alise com as mãos. Deixe esfriar um pouco e leve à 

geladeira por cerca de 4 horas ou até que a massa fique firme. 

4. Retire da geladeira e corte em rodelas de cerca de 7 cm de diâmetro com um cortador redondo ou 

com a boca de um copo.

5. Preaqueça o forno a 200ºC (temperatura alta). 

6. Numa tigelinha, bata os ovos com um garfo. 

7. Em pratos fundos diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos batidos e o queijo parmesão. Em-

pane uma rodela de nhoque na farinha e retire o excesso, batendo com a mão. Mergulhe-a nos ovos e 

escorra bem. Por último, coloque a rodela no prato com o queijo ralado. Repita a operação com todas 

as rodelas. 

8. Numa assadeira antiaderente, distribua as rodelas e leve ao forno preaquecido para assar por cerca 

de 10 minutos ou até que a superfície do nhoque comece a dourar. Retire do forno e sirva com o molho 

de sua preferência ou com manteiga derretida.

Nhoque de semolina
Faz: 20 unidades • Fica pronto em: 1h + 4h na geladeira
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Peru de Natal

Ingredientes

1 peru de 5 kg

1 xícara (chá) de fubá

suco de 2 limões

2 cebolas

3 dentes de alho

4 latas de cerveja

4 folhas de louro

4 ramos de tomilho

200 g de bacon em fatias

100 g de manteiga cortada em cubos

sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

1. Descasque as cebolas, corte-as na metade e, sobre uma tábua,  pique-as fino. Faça o mesmo com 

os dentes de alho. Reserve.

2. Numa chaleira, coloque 1 litro de água e leve ao fogo para esquentar.

3. Lave o peru sob água corrente. Esfregue-o bem com o fubá e o suco de limão. Lave novamente  sob 

água corrente para retirar o fubá. Regue a ave com a água fervente. Este procedimento serve para tirar 

o gosto desagradável da gordura.

4. Numa tigela, coloque o peru e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o alho e a cebola. 

Regue com a cerveja e acrescente as folhas de louro e de tomilho. Cubra com filme e leve à geladeira. 

Deixe marinar por 12 horas.

5. Preaqueça o forno a 220ºC (temperatura alta).

6. Numa assadeira, coloque o peru com o peito para baixo, regue com a marinada e acrescente a 

manteiga.

7. Disponha as fatias de bacon sobre o dorso do peru, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve 

ao forno para assar por aproximadamente 8 horas. Com uma concha, regue a ave com a marinada de 

hora em hora. 

8. Após 7 horas, retire o papel-alumínio e vire o peru para dourar o peito por uma hora. Retire do forno 

e reserve.

9. No liquidificador, bata o molho que formou na assadeira e transfira para uma molheira. 

10. Numa travessa, coloque o peru com o peito voltado para cima. Se quiser, prenda as coxas com um 

lacinho de fita. À mesa, fatie o peru e sirva com o molho ainda quente.

Serve: 8 • Tempo de preparo: 12h marinando + 8h no forno
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Peru laqueado com molho oriental

Para o peru
Ingredientes

1 peru de 6,5 a 7,0 kg

360 ml de shoyu (molho de soja)

1/3 xícara (chá) de mel

6 grãos de pimenta-do-reino quebrados

3 colheres (sopa) de gengibre fresco picado

2 dentes de alho amassados

1 colher (sopa) de vinagre de vinho branco

1/4 xícara (chá) de água quente

1 porção de farofa de maracujá com 

castanhas-de-caju (ver receita na página 62)

Preparo

1. Retire do peru o saquinho com os miúdos. Se quiser, guarde para um outro preparo.

2. Numa tigela grande, misture o shoyu, o mel, as pimentas quebradas, o gengibre picado, o alho, o 

vinagre de vinho branco e a água quente. Coloque o peru, cubra com filme e deixe na geladeira por 12 

horas, virando a cada 4 horas. 

3. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média).

4. Retire o peru da marinada e enxugue com um pano limpo. Recheie-o com a farofa de maracujá. Cos-

ture a fenda com uma agulha grossa de arremate de tricô e barbante fino.

5. Transfira o peru para uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido para 

assar por 60 minutos. 

6. Retire o papel-alumínio e aumente a temperatura para 200ºC (temperatura alta). O tempo para as-

sar depende do peso do peru (na receita o peru tem 6,5 kg e assou em 4 horas), alguns possuem 

um termômetro para avisar se está pronto. Quando estiver assado, retire do forno, cubra com papel-

alumínio e deixe descansar por 15 minutos. 

7. Sobre uma tábua, fatie o peru e sirva com o molho.

Serve: 8 • Tempo de preparo: 12h marinada + 4h de forno
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Preparo

1. Numa panela, acrescente o caldo de galinha, o vinho e o suco de laranja. Leve ao fogo médio. 

Quando ferver, adicione as ameixas e deixe cozinhar por 5 minutos.

2. Abaixe o fogo e coloque o restante dos ingredientes. Deixe cozinhar por mais 5 minutos e retire do 

fogo. 

3. Quando esfriar, bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. 

Volte à panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva quente com o peru.

Para o molho
Ingredientes

1 xícara (chá) de caldo de galinha

1/2 xícara (chá) de vinho branco seco

1/2 xícara (chá) de suco de laranja

1/2 xícara (chá) de ameixas-pretas sem caroço

1 pitada de noz-moscada ralada

1 colher (chá) de canela em pó

1 colher (chá) de gengibre em pó

1 colher (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto 
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Tender califórnia

Ingredientes

1 kg de tender desossado (minitender)

1 xícara (chá) de suco de laranja 

1 xícara (chá) de vinho branco 

6 colheres (sopa) de calda de abacaxi 

1/4 xícara (chá) de mel 

1 lata de abacaxi em calda 

cravo-da-índia, flor comestível e ramos de 

alecrim para decorar

Preparo

1. Numa tigela, misture o suco de laranja, o vinho branco e a calda de abacaxi. Coloque o tender, cu-

bra com filme e leve à geladeira para marinar por no mínimo 12 horas. Se preferir, coloque o tender 

num saco plástico e feche bem. 

2. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média).

3. Transfira o tender e a marinada para uma assadeira. Com a ponta de uma faca afiada, risque a 

superfície do tender formando losangos e espete os cravos nas junções.

4. Cubra o tender com papel-alumínio e leve ao forno para assar por 20 minutos. Retire e despreze o 

papel-alumínio. Besunte o tender com o mel. 

5. Volte o tender ao forno e deixe assar por mais 20 minutos. A cada 5 minutos, regue com o líquido da 

marinada. 

6. No centro de um prato, disponha o tender e distribua as rodelas de abacaxi ao redor.  Coloque uma 

flor no meio de cada fatia de abacaxi e enfeite com os raminhos de alecrim. Sirva a seguir.

Serve: 8 • Assa em: 40min • Fica pronto em: 1h20min + 12h de marinada
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Arroz branco

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz branco 

4 xícaras (chá) de água 

2 colheres (sopa) de óleo 

1/2 cebola picada 

2 dentes de alho picados 

1 folha de louro 

sal a gosto

Preparo

1. Num escorredor ou numa peneira, coloque o arroz e lave sob água corrente até parar de escorrer a 

água branca. Reserve. 

2. Numa chaleira, coloque a água e leve ao fogo para ferver. 

3. Numa panela, acrescente o óleo e leve ao fogo médio. Quando esquentar, adicione a cebola e o alho 

e refogue até dourar. Coloque o arroz e mexa bem. Antes de começar a grudar no fundo da panela, 

despeje a água quente e misture bem. Adicione a folha de louro e tempere com sal. Abaixe o fogo e 

deixe cozinhar.

4. Para verificar se ainda há água no fundo da panela, fure o arroz com um garfo. Quando a água 

começar a secar, prove o arroz para ver se já está cozido. Caso contrário, acrescente um pouco mais 

de água quente e deixe secar totalmente.

Serve: 6 • Fica pronto em: 30min
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Arroz com amêndoas e champanhe

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de amêndoas 

3 xícaras (chá) de água

1 colher (sopa) de óleo

1/4 de cebola picada

2 xícaras (chá) de arroz lavado

1 1/2 xícara (chá) de champanhe

sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

1. Numa panela, coloque a água e leve ao fogo alto. Quando ferver, desligue. Acrescente as amêndoas 

e deixe aferventar por 3 minutos. Prepare uma tigela com água e gelo. Escorra a água quente da pa-

nela com as amêndoas e transfira-as para a tigela. O choque térmico faz com que a pele das amên-

doas se solte facilmente. Deixe resfriar por 2 minutos e retire a pele, uma a uma.

2. Preaqueça o forno a 160ºC (temperatura baixa) por 10 minutos e desligue. 

3. Numa assadeira, coloque as amêndoas e leve ao forno desligado por 10 minutos. Chacoalhe a assa-

deira de vez em quando para que as amêndoas assem por igual. Em seguida, coloque-as numa tábua 

e corte-as em lâminas com uma faca afiada. Reserve.

4. Numa chaleira, coloque as 3 xícaras (chá) de água e leve ao fogo alto.

5. Numa panela média, coloque o óleo e leve ao fogo baixo. Acrescente a cebola e refogue até que 

fique transparente, com cuidado para não deixar queimar. Junte o arroz lavado e refogue por 1 

minuto. Despeje a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Aumente o fogo. 

Quando a água ferver, abaixe novamente. Tampe a panela e deixe cozinhar. 

6. Quando o arroz começar a secar, adicione o champanhe e deixe terminar o cozimento. Misture as 

amêndoas delicadamente e transfira para uma travessa. Sirva a seguir.

Serve: 6 • Fica pronto em: 1h
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Arroz perfumado

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz 

4 xícaras (chá) de água 

1 dente de alho descascado 

1 colher (sopa) de raspas de laranja 

sal e pimenta-do-reino a gosto 

Preparo

1. Numa panela média, coloque a água e leve ao fogo alto.

2. Num escorredor ou numa peneira, coloque o arroz  e lave sob água corrente até parar de escorrer a 

água branca.

3. Quando a água da panela ferver, diminua o fogo e acrescente o arroz lavado, o dente de alho 

inteiro, as raspas de laranja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por aproximada-

mente 15 minutos até secar. Retire do fogo e sirva.

Obs: Evite raspar a parte branca da laranja para não azedar a receita.

Serve: 6 • Fica pronto em: 30min
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Chutney de abacaxi

Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga 

1/2 cebola roxa

1 dente de alho 

1/2 colher (chá) de pimenta dedo-de-moça 

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado 

1/2 colher (chá) de curry em pó 

suco de 1 limão grande 

1/2 pimentão vermelho

1/2 pimentão verde

2 maçãs do tipo fuji

1 abacaxi

3/4 de xícara (chá) de açúcar mascavo 

1/2 xícara (chá) de uvas-passas 

1 pitada de sal

Preparo

1. Numa tábua, pique a cebola, o dente de alho e a pimenta dedo-de-moça. Descasque as maçãs e o 

abacaxi e corte-os em cubinhos. Corte os pimentões ao meio, retire as sementes e pique-os em cubin-

hos.

2. Numa panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio. Quando derreter, acrescente a cebola, o 

alho, a pimenta e o gengibre. Mexa bem por 3 minutos.

3. Acrescente o curry, o suco de limão, os pimentões, as maçãs, o abacaxi e o açúcar mascavo. Tampe 

a panela e deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo baixo.

4. Adicione as uvas-passas e o sal. Deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até que todo o líquido 

tenha evaporado. Retire do fogo e sirva a seguir. Pode ser servido à temperatura ambiente.

Serve: 8 • Tempo de preparo: 30min
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Farofa de coco

Ingredientes

1 coco fresco ralado 

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 xícaras (chá) de farinha de copioba

3 colheres (sopa) de uvas-passas brancas 

3 colheres (sopa) de uvas-passas pretas

3 colheres (sopa) de ameixas-pretas s/ caroço

Preparo

1. Pique as ameixas em pequenos pedaços. 

2. Numa panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo. Quando derreter, acrescente a ce-

bola e refogue até murchar. 

3. Adicione o coco e a farinha de copioba e refogue por mais 2 minutos. Retire do fogo e junte as uvas-

passas e as ameixas. Mexa bem e sirva a seguir.

Serve: 8 • Tempo de preparo: 10min
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Farofa de maracujá com castanhas-de-caju

Ingredientes

2 maracujás azedos

100 g de manteiga

1/2 xícara (chá) de bacon em cubinhos

2 cebolas médias em fatias finas

500 g de farinha de mandioca

1/2 xícara (chá) de uvas-passas

1 xícara (chá) de castanhas-de-caju

sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo

1. Corte os maracujás ao meio. Retire a polpa e passe por uma peneira, esfregando com uma colher. 

Reserve o suco e as sementes.

2. Numa panela, coloque a manteiga e o bacon e leve ao fogo médio. Quando começar a dourar, junte 

as sementes do maracujá e refogue rapidamente. 

3. Acrescente a cebola e cozinhe por 2 minutos. Adicione a farinha de mandioca, as uvas-passas, as 

castanhas-de-caju e misture bem. Regue com o suco de maracujá e deixe cozinhar por mais alguns 

minutos, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva a seguir.

Serve: 8 • Tempo de preparo: 30min
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Risoto de gorgonzola e pêras

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz arbório

6 xícaras (chá) de caldo de galinha 

2 colheres (sopa) de azeite de oliva 

1 colher (sopa) de  manteiga 

1/2 cebola picada 

1 xícara (chá) de vinho branco seco 

2 pêras 

suco de 1/2 limão 

5 colheres (sopa) de queijo gorgonzola 

queijo parmesão e pimenta-do-reino a gosto 

Preparo

1. Numa panela, coloque o caldo e leve ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o fogo para o mínimo pos-

sível. Se quiser fazer o caldo em casa, veja a receita na página seguinte. Caso contrário, utilize 2 cubos 

para 1 1/2 litro de água. 

2. Descasque as pêras e corte-as em fatias de 1 cm espessura. Corte as fatias em tiras de 1 cm de 

largura e as tiras em cubos de 1 cm. Agora sim, coloque os cubos numa tigela e regue com o suco de 

1/2 limão para que as pêras não escureçam. Misture bem e reserve. 

3. Numa panela, acrescente o azeite e leve ao fogo baixo. Quando estiver quente, coloque a cebola 

picada e mexa bem por cerca de 4 minutos ou até que fique transparente.

4. Aumente o fogo e acrescente o arroz. Refogue por 2 minutos, mexendo sempre. 

5. Adicione o vinho e misture bem até evaporar. 

6. Quando o vinho secar, coloque uma concha do caldo e mexa sem parar. Quando secar, adicione 

outra concha e repita a operação durante 15 minutos, sempre em fogo alto. 

7. Acrescente o queijo gorgonzola e as pêras escorridas à panela do risoto e misture bem. 

8. Verifique o ponto: o risoto deve ser cremoso, mas os grãos de arroz devem estar al dente, ou seja, 

um pouco durinhos. Porém, se ainda estiver muito cru, continue cozinhando por mais 1 minuto. Se for 

necessário, junte um pouco mais de caldo e mexa bem. Na última adição de caldo, não deixe secar 

completamente ou o resultado será um risoto ressecado. 

9. Desligue o fogo, acrescente a manteiga sem misturar e tampe a panela. Neste ponto, todos os con-

vidados devem estar à mesa. 

Serve: 4 a 6 • Tempo de preparo: 30min
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Para o caldo de galinha
Fica pronto em: 2h40min

Ingredientes

1 frango grande 

3 cebolas pequenas descascadas 

3 cravos 

3 cenouras descascadas e aparadas 

3 alhos-porós

2 talos de salsão 

6 dentes de alho descascados 

4 ramos de salsinha 

2 ramos de tomilho 

1 folha de louro 

1 colher (chá) de sal 

10 grãos de pimenta-do-reino 

12 xícaras (chá) de água

Preparo

1. Lave bem o frango por dentro e por fora sob água corrente. 

2. Pressione os cravos em uma cebola. Corte em 4 partes as outras 2 cebolas, as cenouras e os alhos-

porós. 

3. Com um barbante de cozinha, amarre os alhos-porós, os talos de salsão, a salsinha, o tomilho e a 

folha de louro. 

4 Numa panela grande, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o 

fogo e deixe cozinhar por 1 hora, retirando com uma escumadeira a espuma que se forma na superfí-

cie. 

5. Retire o frango da panela, que desfiado pode ser usado para uma outra receita. 

6. Continue cozinhando o caldo por mais 1 hora e 30 minutos. Passe-o por uma peneira fina e deixe 

esfriar numa panela destampada.

10. Tempere com a pimenta-do-reino, de preferência moída na hora, mexa o risoto vigorosamente, 

divida em quatro pratos e polvilhe com o queijo parmesão, cerca de 1 colher (sopa) por prato. Sirva 

imediatamente. 

Nota: Não é necessário temperar com sal, pois os queijos e os cubos de caldo de galinha já são bem 

salgados.

Continuação
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Biscoitos, Bolos e Sobremesas 

Biscoito de marzipã

Biscoito de gengibre

Bolo de Natal 

Bolo de Natal light 

Bolo de reis 

Bolo gelado de figo com creme inglês

Bolo inglês diet

Maçã assada com canela e massa folhada

Manga grelhada com sorvete de banana 

Mont Blanc – Purê de castanhas

Musse de chocolate preto e branco 

Panetone 

Pêras cozidas light

Pudim de claras 

Rabanada

Salada de frutas ao vinho moscatel

Tiramisu

Torta de nozes
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Biscoito de marzipã
Faz: 20 unidades • Fica pronto em: 2h

Para o marzipã
Ingredientes

250 g de amêndoas 

250 g de açúcar de confeiteiro 

1 clara 

1 colher (chá) de essência de amêndoas

Preparo

1. Numa panela média, coloque água e leve ao fogo alto. Quando ferver, acrescente as amêndoas. 

Deixe aferventar por 3 minutos e escorra a água. Prepare uma tigela com água e gelo e coloque as 

amêndoas. O choque térmico faz com que a pele das amêndoas se solte facilmente. Após 2 minutos, 

escorra a água e retire a pele das amêndoas, uma a uma.

2. Preaqueça o forno a 160ºC (temperatura baixa) por 10 minutos e desligue. 

3. Numa assadeira, coloque as amêndoas e leve ao forno quente desligado por 10 minutos. Chacoalhe 

a assadeira de vez em quando para que as amêndoas torrem por igual. 

4. No processador de alimentos ou no liquidificador, bata as amêndoas até obter uma farofa fina. 

Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar, a clara e a essência de amêndoas. Misture bem com 

as mãos até obter uma massa uniforme. Embrulhe em filme e deixe descansar por 2 horas em ambi-

ente fresco e arejado. Para conservar o marzipã que não for usado, mantenha embrulhado em filme 

para não ressecar.

Veja a receita da massa na página seguinte.
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Para o massa
Ingredientes

250 g de farinha de trigo 

1 pitada de sal 

100 g de manteiga gelada 

5 colheres (sopa) de água gelada 

1 ovo 

20 amêndoas em metades para decorar 

200 g do marzipã preparado

Preparo

1. Corte a manteiga em cubinhos. Transfira para uma tigela, acrescente a farinha e o sal. Amasse a 

manteiga e a farinha com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Adicione a água gelada aos

poucos e trabalhe a massa até conseguir formar uma bola. Embrulhe em filme e leve à geladeira por 

30 minutos. 

2. Numa tigela, bata bem o ovo com um garfo. Reserve.

3. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). 

4. Numa superfície de trabalho enfarinhada, abra a massa com um rolo até ficar com 0,2 cm de espes-

sura. Corte um retângulo de 10 x 30 cm. Pincele com o ovo batido. 

5. Faça um bastão de cerca de 3 cm de espessura por 30 cm de comprimento. Coloque-o no centro da 

massa e feche embrulhando o marzipã. 

6. Transfira para uma assadeira, deixando a emenda para baixo. Pincele a massa com o ovo e coloque 

uma metade de amêndoas a cada 0,75 cm. Aperte ligeiramente para fixar e pincele novamente com o 

ovo. 

7. Leve ao forno para assar por 35 minutos ou até que a massa fique dourada. Retire do forno e deixe 

esfriar. 

8. Numa tábua, corte a massa em pedaços (entre as amêndoas) com uma faca afiada. Para conservar, 

coloque num recipiente com tampa e guarde em local seco e arejado.
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Biscoito de gengibre
Faz: 30 unidades • Tempo de geladeira: 12h • Assa em: 10min

Preparo

1. Numa panela, junte a manteiga, o açúcar mascavo, o mel e leve ao fogo baixo. Mexa com uma

colher até obter uma calda. 

2. Numa tigela, peneire a farinha de trigo, o gengibre e o bicarbonato. Misture bem com uma colher e 

acrescente a calda derretida e o ovo batido. Mexa até obter uma massa uniforme. 

3. Embrulhe a massa em filme. Não se preocupe com a consistência, pois a princípio a massa fica 

muito mole. Leve à geladeira por no mínimo 12 horas. 

4. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). 

5. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo até que fique com 0,5 cm de espessura. 

Corte a massa com cortadores de formatos variados. Se preferir, use a boca de um copo para fazer 

biscoitos redondos. 

6. Unte duas ou mais assadeiras grandes com manteiga e polvilhe com farinha. Distribua os biscoitos 

nas assadeiras, deixando uma margem de 2 cm entre eles. Leve ao forno preaquecido e deixe assar 

por 10 minutos. 

7. Retire do forno e deixe esfriar. Quando os biscoitos ficarem firmes, retire-os com a ajuda de uma 

espátula. Se quiser, enfeite os biscoitos com glacê, veja a receita na página seguinte. Conserve num 

recipiente fechado, em local seco e arejado.

Para o biscoito
Ingredientes

100 g de manteiga 

1 xícara (chá) de açúcar mascavo 

4 colheres (sopa) de mel 

2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

2 colheres (chá) de gengibre em pó 

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

1 ovo batido

manteiga e farinha de trigo para untar
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Preparo

1. Numa tigelinha, bata ligeiramente a clara com um garfo até obter uma espuma. Acrescente o açúcar 

aos poucos, mexendo sempre, até obter um creme que não escorra. 

2. Reserve um pouco do glacê branco e tinja o restante nas cores desejadas. 

3. Enfeite os biscoitos com a ajuda de um palito ou de um saco de confeitar.

Para o glacê
Ingredientes

1 clara 

1/2 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

corante alimentício líquido a gosto
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Bolo de Natal
Serve: 10 • Assa em: 1h • Fica pronto em: 1h30min

Ingredientes

150 g de manteiga à temperatura ambiente 

1 1/3 xícara (chá) de açúcar mascavo

3 ovos 

2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

100 g de nozes moídas 

150 g de frutas cristalizadas picadas

150 g de uvas-passas 

1 colher (sopa) de xerez 

1 pitada de canela em pó 

1 pitada de cravo em pó 

1 pitada de noz-moscada ralada

1 colher (sopa) de fermento em pó 

manteiga e farinha de trigo para untar

Preparo

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). Unte uma fôrma de bolo inglês com manteiga e 

polvilhe com farinha.

2. Numa tigela, passe a farinha de trigo por uma peneira.

3. Na batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme fofo. Acrescente os ovos, 

um a um, batendo entre cada adição. Diminua a velocidade da batedeira e adicione a farinha de trigo 

e as nozes moídas, bata apenas para misturar. Desligue a batedeira e misture com uma colher os 

ingredientes restantes.

4. Transfira a massa para a fôrma preparada. Leve ao forno e deixe assar por cerca de 1 hora. Para 

saber se está assado, espete um palito. Se sair limpo, está pronto. Retire o bolo do forno e deixe es-

friar. Desenforme sobre um prato e sirva.
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Bolo de Natal light
Serve: 10 • Assa em: 50min • Fica pronto em: 1h10min

Ingredientes

4 ovos 

1/2 xícara (chá) de margarina light 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

1 colher (sopa) de adoçante do tipo granular 

1/2 xícara (chá) de leite desnatado 

1 xícara (chá) de leite de coco light 

2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

1 xícara (chá) de uvas-passas

1 xícara (chá) de frutas secas picadas (damasco, 

figo, etc.)

1/2 xícara (chá) de coco ralado (sem açúcar) 

manteiga e farinha de trigo para untar

Preparo

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). 

2. Unte uma fôrma de pudim (com furo no meio) com manteiga e polvilhe com farinha.

3. Separe as claras das gemas. Na batedeira, coloque as gemas, a margarina light e o fermento e 

bata até obter um creme. Acrescente o adoçante, o leite desnatado e o leite de coco, alternando com 

adições de farinha de trigo. Bata até a massa ficar homogênea.

4. Desligue a batedeira e misture as uvas-passas, as frutas secas e o coco ralado. Reserve. 

5. Limpe e seque bem a tigela e as pás da batedeira. Bata as claras até o ponto neve. Incorpore-as 

delicadamente à massa reservada. 

6. Leve o bolo ao forno e deixe assar por cerca de 50 minutos. Para verificar se o bolo está assado, 

espete um palito. Se sair limpo, está pronto. Retire o bolo do forno, deixe esfriar e sirva a seguir.
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Bolo de reis
Serve: 10 • Assa em: 45min • Fica pronto em: 1h30min + 2h de repouso da massa

Para o fermento
Ingredientes

40 g de farinha de trigo 

30 g / 2 tabletes de fermento biológico 

3 1/2 colheres (sopa) de leite

Preparo

Numa tigela, misture todos os ingredientes e cubra com filme. Reserve.

Para a massa
Ingredientes

100 g de manteiga 

500 g de farinha de trigo 

20 g de açúcar 

1 pitada de sal 

1/2 colher (chá) de raspas de laranja 

3 ovos 

3 colheres (sopa) de conhaque

90 g de frutas cristalizadas 

2 colheres (sopa) de uvas-passas pretas

2 colheres (sopa) de pinolis 

2 colheres (sopa) de nozes picadas

2 colheres (sopa) de amêndoas picadas

1 fava seca

manteiga e farinha de trigo para untar

Preparo

1. Numa tigela grande, coloque a manteiga, 390 g de farinha de trigo, o açúcar, o sal e as raspas de 

laranja e misture com as mãos até obter uma farofa. Adicione o fermento preparado e os ovos, um a 

um, misturando bem entre cada adição. Acrescente o conhaque e continue trabalhando a massa.

2. Salpique a massa com a farinha restante. Acrescente as frutas cristalizadas, as uvas-passas, os 

pinolis, as nozes e as amêndoas. Continue sovando a massa até que os ingredientes fiquem bem 

incorporados. 
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Continuação

3. Numa tigela grande, coloque a massa e cubra com filme. Deixe-a descansar por 1 hora e 30 minutos 

ou até que tenha dobrado de volume. 

4. Unte uma fôrma redonda grande com manteiga e polvilhe com farinha. Transfira a massa para a 

fôrma e puxe-a do centro para a borda com as mãos, formando uma rosca. A cavidade central deve 

ficar com cerca de 15 cm de diâmetro. Coloque a fava na massa. Segundo a tradição, quem comer a 

fatia com a fava tem o direito de fazer um desejo.

5. Deixe a massa descansar por mais 30 minutos. Enquanto isso, prepare os ingredientes para decorar 

o bolo. 

Para a decoração
Ingredientes

200 g de frutas cristalizadas picadas 

100 g de cerejas cristalizadas 

1 ovo 

fios de ovos (opcional)

Preparo

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). 

2. Numa tigela, bata o ovo com um garfo. Pincele o bolo com o ovo batido e distribua as frutas crista-

lizadas e as cerejas sobre a massa, pressionando-as levemente para fixar. 

3. Leve o bolo ao forno por 45 minutos ou até que fique dourado e assado. Retire do forno e deixe es-

friar. Transfira o bolo para um prato. Se quiser, enfeite com fios de ovos.
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Bolo gelado de figo com creme inglês
Serve: 6 • Fica pronto em: 1h + 2h15min de geladeira

Para o bolo
Ingredientes

36 figos maduros

Preparo

1. Descasque cuidadosamente os figos. Sobre uma tábua, corte-os em rodelas finas. 

2. Numa fôrma de pudim, arrume as rodelas de figo em camadas bem prensadas para que não se 

formem buracos no bolo. Cubra a fôrma com filme e leve ao congelador por 45 minutos. 

3. Em seguida, leve à geladeira por no mínimo 1 hora e 30 minutos. Enquanto isso, prepare o creme 

inglês (veja a receita abaixo).

4. Retire da geladeira e passe uma faca de ponta redonda na lateral da fôrma. Desenforme sobre um 

prato. Regue o bolo gelado com o creme inglês e sirva a seguir.

Para o creme inglês
Ingredientes

6 gemas

1 xícara (chá) de açúcar 

500 ml de leite 

1 colher (chá) de essência de baunilha

Preparo

1. Na tigela pequena da batedeira, coloque 1/2 xícara do açúcar e as gemas e bata até obter uma 

gemada fofa e esbranquiçada. 

2. Numa panela, coloque o leite e 1/2 da xícara de açúcar e leve ao fogo médio. Quando ferver, retire 

do fogo e adicione a gemada aos poucos, misturando com uma colher. 

3. Volte a panela ao fogo baixo e mexa bem até que a espuma que se formou tenha desaparecido e o 

creme tenha engrossado um pouco (caso talhe, deixe esfriar e bata no liquidificador). Desligue o fogo, 

acrescente a baunilha e misture bem. Quando esfriar, leve à geladeira. Sirva gelado.
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Bolo inglês diet
Serve: 8 • Assa em: 15min • Fica pronto em: 1h15min

Ingredientes

6 ameixas-pretas sem caroço 

1 xícara (chá) de leite desnatado 

1 colher (sopa) de óleo 

2 gemas 

3 colheres (sopa) de adoçante do tipo granular 

1 colher (chá) de canela em pó 

1 colher (café) de noz-moscada ralada

4 colheres (sopa) de farinha de trigo 

1 colher (sopa) de maisena 

2 colheres (chá) de fermento em pó 

1 colher (sopa) de uvas-passas

1 colher (sopa) de damasco seco picado 

3 claras

margarina light e farinha de trigo para untar 

Preparo

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). Unte uma fôrma de bolo inglês com margarina light 

e polvilhe com farinha.

2. Numa panelinha, coloque água e leve ao fogo alto. Quando ferver, acrescente as ameixas e deixe

cozinhar por 5 minutos. Retire-as e despreze a água. 

3. No liquidificador, bata as ameixas, o leite desnatado e o óleo por 1 minuto em velocidade alta. Re-

serve. 

4. Numa tigela, misture as gemas, o adoçante, a canela e a noz-moscada. Com um batedor de arame, 

bata até obter um creme homogêneo. Acrescente as ameixas batidas, a farinha, a maisena, o fermen-

to, as uvas-passas e os damascos.

5. Na batedeira, coloque as claras e bata até o ponto neve. Com uma espátula, incorpore-as delicada-

mente ao creme reservado. 

6. Transfira a massa para a fôrma untada. Leve ao forno preaquecido e deixe assar por 1 hora. Para 

saber se o bolo está assado, espete um palito. Se sair limpo, está pronto. Deixe o bolo esfriar, desen-

forme sobre um prato e sirva.
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Maçã assada com canela e massa folhada
Serve: 4 • Assa em: 40min • Ficam prontas em: 1h

Ingredientes

400 g de massa folhada

1 gema 

1 colher (sopa) de água 

4 maçãs do tipo fuji 

açúcar e canela a gosto 

manteiga e farinha de trigo para untar

Preparo

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). Unte uma assadeira retangular pequena com man-

teiga e polvilhe com farinha. 

2. Numa superfície lisa enfarinhada, abra a massa folhada com a ajuda de um rolo e corte quatro 

quadrados de 15 x 15 cm. 

3. Numa tigelinha, misture a gema e a água. Pincele os quadrados de massa com a mistura. 

4. Descasque as maçãs e retire os cabinhos. Coloque uma maçã no centro de cada quadrado de mas-

sa e polvilhe com açúcar e canela. Embrulhe juntando as pontas e aperte bem as emendas da massa. 

Se quiser, faça uma folhinha com um pedaço de massa, pincele com gema e cole na massa. 

5. Transfira as maçãs para a assadeira preparada, pincele com a gema e leve ao forno para assar por 

40 minutos ou até que a massa fique dourada. Retire as maçãs do forno e sirva a seguir.
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Manga grelhada com sorvete de banana
Serve: 4 • Fica pronta em:  30min + 4h no congelador

Para o sorvete de banana
Ingredientes

5 bananas-prata 

Preparo

1. Descasque e corte as bananas em 3 pedaços. Coloque num saco plástico e deixe no congelador por 

no mínimo 4 horas. 

2. Retire do congelador e deixe descongelar por cerca de 5 minutos. Este processo é muito importante, 

pois se as bananas estiverem muito duras, o processador de alimentos poderá ser danificado ou, até 

mesmo, queimar.

3. No processador de alimentos, bata as bananas até obter um creme homogêneo. A princípio parece 

que não vai dar liga, mas seja paciente e bata mais um pouco. O resultado será um sorvete cremoso, 

saboroso e saudável.

Para a manga grelhada e para a calda
Ingredientes

2 mangas maduras 

suco de 1/2 limão 

açúcar a gosto 

cravo e canela em pau a gosto 

licor Grand Marnier a gosto (opcional)

folhas de hortelã para decorar
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Preparo

1. Descasque e corte as mangas em fatias de 1 cm de espessura. 

2. Com um cortador redondo ou com uma faca, corte as fatias em rodelas. Se preferir, use a boca de 

um copo para cortar as rodelas de manga.

3. Pique as sobras de manga em cubinhos e coloque-as numa panela. Cubra com água, acrescente o 

suco de 1/2 limão e tempere com um pouco de açúcar, cravo e canela. Leve ao fogo alto e deixe ferver 

por 5 minutos. Retire as especiarias e bata os cubinhos de manga no liquidificador. Reserve.

4. Numa grelha quente, disponha as rodelas de manga. Se quiser, antes de colocar na grelha, pincele-

as com um pouco de um licor, como Grand Marnier. Deixe grelhar apenas de um lado e retire.

5. Para servir, coloque uma bola do sorvete entre duas rodelas de manga grelhada. Regue com um 

pouco da calda de manga e decore com folhas de hortelã.
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Mont Blanc - Purê de castanhas
Serve: 6 • Tempo de preparo: 2h30min + 1 dia para apurar o sabor

Ingredientes

1 kg de castanha portuguesa 

1250 ml de leite 

4 colheres (sopa) de açúcar 

3 colheres (sopa) de manteiga 

1 colher (sopa) de chocolate em pó 

1 colher (sopa) de rum 

250 ml de creme de leite fresco 

morangos ou cerejas para decorar (opcional)

Preparo

1. Lave as castanhas sob água corrente. Com uma faca afiada, faça um corte em cruz na base de cada 

uma. 

2. Numa panela grande, coloque as castanhas e cubra com água. Leve ao fogo alto. Deixe cozinhar por 

1 hora e 30 minutos.  Caso o corte em cruz ainda não esteja abrindo, deixe cozinhar um pouco mais. 

3. Retire as castanhas da panela e descasque, uma a uma, com uma faca afiada. A película marrom 

que fica entre a casca e a castanha também deve ser retirada. 

4. Volte as castanhas à panela, acrescente o leite, 2 colheres (sopa) de açúcar e leve ao fogo alto. 

Quando ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar, mexendo sempre, até obter um creme espesso. 

5. No espremedor de batatas, sobre uma tigela com a manteiga, passe o creme ainda quente. Acres-

cente o chocolate, 2 colheres (sopa) de açúcar e o rum. Misture bem até ficar homogêneo. 

6. Numa tigela com tampa, coloque o purê de castanhas e deixe na geladeira por até 2 dias para apu-

rar o sabor. 

7. Na batedeira, coloque o creme de leite e bata até o ponto de creme chantilly. Reserve.

8. Sobre a travessa que será servido o doce, passe o purê pelo espremedor de batatas novamente, isso 

serve para que fique com o aspecto de espaguete. Forme um montinho e coloque o creme chantilly ao 

redor. Decore com morangos ou cerejas. Sirva gelado.
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Musse de chocolate preto e branco

Ingredientes

75 g de chocolate branco 

75 g de chocolate meio-amargo 

4 gemas

1/2 xícara (chá) de açúcar 

125 g de manteiga 

6 colheres (sopa) de cacau em pó 

1 colher (chá) de conhaque 

250 ml de creme de leite fresco

Preparo

1. Numa tábua, apóie a barra de chocolate branco com a parte lisa para cima. Com uma faca afiada, 

raspe o chocolate até obter um punhado de raspinhas que servirão para decorar a musse. O restante, 

pique em pedaços pequenos. Reserve. 

2. Pique o chocolate meio-amargo e derreta-o em banho-maria ou no forno de microondas. Para fazer 

o banho-maria, leve uma panelinha com um pouco de água ao fogo médio. Quando começar a ferver, 

abaixe o fogo e encaixe uma tigela com chocolate sobre a panela. A água não deve encostar no fundo 

da tigela, pois o calor do vapor é suficiente para derreter o chocolate. Assim que derreter, retire a 

tigela da panela.

3. Na tigela pequena da batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata em velocidade alta por 3 

minutos ou até obter uma gemada pálida e volumosa. Reserve. 

4. Numa panelinha, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo. Assim que derreter, retire do fogo, acres-

cente o cacau e o conhaque e misture bem. 

5. Numa tigela, junte o chocolate derretido, a gemada reservada e a manteiga com cacau e misture 

com um batedor de arame.

6. Na batedeira, coloque o creme de leite fresco e bata por 1 minuto em velocidade alta ou até que o 

creme comece a engrossar, mas não deixe chegar ao ponto chantilly. Misture delicadamente ao creme 

de chocolate até obter uma mistura homogênea. 

7. Misture o chocolate branco picado à musse, transfira para o recipiente onde será servido e polvilhe 

com as raspas de chocolate branco. Cubra com filme e leve à geladeira por no mínimo 3 horas. Sirva a 

seguir. Se quiser, decore com frutas como cerejas, morangos ou fisalis.

Serve: 6 • Fica pronta em: 30min + 3h na geladeira
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Panetone
Serve: 8 • Fica pronto em: 2h + 4h de repouso da massa

Ingredientes

4 colheres (sopa) de água morna 

50 g de fermento biológico 

250 g de frutas secas 

150 g de uvas-passas 

1/2 colher (sopa) de essência de panetone 

200 g de manteiga à temperatura ambiente 

600 g de farinha de trigo 

150 g de açúcar 

1 pitada de sal 

5 ovos 

raspas de 1 limão 

óleo para untar 

1 gema para pincelar

Preparo

1. Numa tigela grande, coloque a água morna e o fermento biológico e misture com uma colher. Acres-

cente 1/2 xícara (chá) de farinha e mexa bem. Cubra com filme e deixe descansar dentro do forno 

desligado por 30 minutos. Esta mistura recebe o nome de esponja. 

2. Numa tigela, misture as frutas secas, as uvas-passas, a essência de panetone e a manteiga. 

3. Em outra tigela, misture a farinha, o açúcar, o sal e as raspas de limão. Transfira para uma super-

fície de trabalho e forme um monte com um buraco no centro. Despeje os ovos e a esponja e misture 

com as mãos até formar uma massa lisa. 

4. Limpe a superfície de trabalho e espalhe um pouco de óleo. Unte também a massa com óleo. Com 

as mãos, abra a massa e acrescente a mistura de manteiga. Sove bem até incorporar todos os ingre-

dientes. 

5. Faça uma bola com a massa e coloque numa fôrma de papelão própria para panetone de 1 kg ou 

divida em 2 fôrmas para 500 g. Deixe crescer por 4 horas num local sem corrente de ar. Pincele o pa-

netone com a gema. 

6. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). 

7. Coloque o panetone numa assadeira e leve ao forno. Deixe assar por 50 minutos. Para verificar se o 

panetone está assado, espete um palito. Se sair limpo, está pronto. Retire do forno e deixe esfriar.
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Pêras cozidas light

Ingredientes

4 pêras 

1/2 limão 

1 xícara (chá) de vinho branco seco

4 xícaras (chá) de água 

2 canelas em pau 

1 cravo 

1/2 colher (chá) de maisena 

1 colher (sopa) de água 

2/3 xícara (chá) de iogurte natural desnatado 

1 colher (sopa) de adoçante do tipo granular 

canelas em pau para decorar

Preparo

1. Descasque as pêras sem tirar os cabinhos. Esfregue-as com o limão para não escurecerem. Com 

uma faquinha, retire o miolo das frutas pela base, sem cortá-las. 

2. Numa panela, coloque as pêras, o vinho, a água, a canela, o cravo e leve ao fogo alto. Quando 

ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Com uma escumadeira, retire as pêras delicada-

mente e transfira para um prato. 

3. Aumente o fogo e deixe a calda ferver por mais 30 minutos. 

4. Numa tigelinha, dissolva a maisena com 1 colher (sopa) de água. Adicione a maisena à calda e 

mexa por 2 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar. 

5. Em outra tigela, misture o iogurte, o adoçante e 4 colheres (sopa) de calda preparada. 

6. Com uma faquinha, corte as pêras em fatias, mas sem cortar até o final. Num pratinho, coloque a 

pêra, pressione para abrir o leque e sirva com o molho de iogurte e um pouco da calda. Decore com as 

canelas em pau.

Serve: 4 • Ficam prontas em: 1h15min
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Pudim de claras

Para o caramelo
Ingredientes

2 xícaras (chá) de açúcar 

1 xícara (chá) de água 

Preparo

1. Numa panela, coloque a água e o açúcar e mexa até dissolver. Leve ao fogo alto para caramelizar e 

não mexa mais. Quando dourar, desligue o fogo.

2. Numa fôrma de pudim (com furo no meio), despeje o caramelo e, girando a fôrma, espalhe nas 

laterais. Reserve. 

Serve: 8 • Fica pronto em: 1h

Para o pudim
Ingredientes

8 claras

16 colheres (sopa) de açúcar

Preparo

1. Preaqueça o forno a 120ºC (temperatura baixa).

2. Na batedeira, coloque as claras e bata até o ponto neve. Adicione o açúcar aos poucos, batendo 

entre cada adição. Ao final, bata por mais 5 minutos. O suspiro deve ficar bem firme. 

3. Transfira o suspiro para a fôrma caramelada. 

4. Leve uma assadeira ao forno, regue com um pouco de água fervente, coloque a fôrma no centro e 

deixe assar por cerca de 30 minutos. O pudim deve ficar dourado por cima. 

5. Retire do forno e deixe esfriar um pouco para desenformar (se ainda estiver quente, poderá quebrar, 

e, se ficar muito gelado, poderá não soltar da fôrma). 

6. Coloque um prato por cima da fôrma e vire de uma vez. Levante a fôrma delicadamente para o pu-

dim se soltar aos poucos.
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Rabanada

Ingredientes

3 pães franceses amanhecidos 

2 xícaras (chá) de leite 

1/2 lata de leite condensado 

3 ovos 

1/2 xícara (chá) de óleo para fritar

1/2 xícara (chá) de açúcar 

2 colheres (sopa) de canela em pó 

Preparo

1. Corte os pães em fatias médias. Reserve. 

2. Numa tigela, coloque o leite e o leite condensado e misture com uma colher. Reserve. 

3. Em outra tigela, bata os ovos com um garfo até ficar uma mistura homogênea. 

4. Leve uma frigideira com óleo ao fogo para esquentar.

5. Na tigela com o leite, coloque algumas fatias de pão e deixe de molho por 1 minuto. Transfira para 

uma peneira e escorra o excesso do leite.

6. Passe as fatias pelos ovos batidos e coloque imediatamente na frigideira. Deixe cada lado dourar 

por 2 minutos. Retire as rabanadas com uma escumadeira e transfira para um prato forrado com pa-

pel-toalha. Se o óleo ficar muito sujo, passe-o por uma peneira forrada com papel-toalha. 

7. Num prato fundo, misture o açúcar e a canela. Polvilhe as fatias com a mistura. Sirva a seguir.

Serve: 6 • Tempo de preparo: 20min
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Salada de frutas ao vinho moscatel

Ingredientes

2 laranjas-baía 

1 maçã do tipo fuji 

2 ameixas-vermelhas 

1 cacho pequeno de uvas verdes 

vinho moscatel a gosto 

açúcar a gosto (opcional)

Preparo

1. Prepare as frutas: descasque as laranjas e corte em gomos. Descasque a maçã e corte em cubinhos. 

Corte as ameixas ao meio, retire o caroço e pique as metades em pedaços médios. Corte as uvas ao 

meio e retire os caroços. Se preferir, utilize uvas do tipo thompson sem sementes. 

2. Numa tigela, coloque as frutas preparadas e mexa bem. Acrescente o vinho moscatel aos poucos e 

adicione uma pitadinha de açúcar, se quiser. Misture novamente. 

3. Cubra a tigela com filme e leve à geladeira por no mínimo 1 hora. Antes de servir, misture bem.

Serve: 4 • Fica pronta em: 20min + 1h na geladeira
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Tiramisu

Ingredientes

500 g de queijo mascarpone 

2 gemas

1/2 xícara (chá) de açúcar 

60 ml de rum 

1/2 xícara (chá) de café forte sem açúcar

12 unidades de biscoito champanhe

4 claras 

chocolate em pó para polvilhar

Preparo

1. Num prato de sopa, misture o café e o rum. Escolha uma travessa retangular para montar o Tira-

misu. Molhe apenas um dos lados do biscoito na mistura de café com rum por 2 segundos. Em segui-

da, transfira para a travessa com o lado molhado virado para cima. Cubra todo o fundo da travessa e, 

caso sobre um pouquinho de café, regue os biscoitos. Reserve.

2. Na batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata até formar um creme bem claro. Adicione o mas-

carpone e bata apenas para misturar. Reserve. 

3. Limpe e seque muito bem a tigela e as pás da batedeira. Bata as claras até o ponto neve. Misture 

cuidadosamente as claras ao creme de mascarpone e gemas reservado. 

4. Espalhe o creme sobre os biscoitos, cobrindo completamente a travessa. Leve à geladeira por 24 

horas. 

5. Na hora de servir, polvilhe o chocolate em pó com uma peneira fina.

Serve: 8 • Fica pronto em: 30min + 24h na geladeira
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Torta de nozes
Serve: 10 • Fica pronta em: 1h30min

Para a massa
Ingredientes

500 g de açúcar 

500 g de nozes sem casca e moídas 

5 colheres (sopa) de farinha de rosca 

12 ovos 

manteiga e farinha de trigo para untar

Preparo

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura média). Unte duas fôrmas redondas com manteiga e 

polvilhe com farinha de trigo. 

2. Passe o açúcar pela peneira. Separe as claras das gemas.

3. Na batedeira, coloque as claras e bata até o ponto neve. Em seguida, acrescente as gemas, uma a 

uma, batendo entre cada adição. Por último, adicione o açúcar.

4. Sem parar de bater, adicione as nozes moídas e a farinha de rosca aos poucos. Divida a massa nas 

fôrmas. Leve ao forno para assar por cerca de 20 minutos. Retire do forno e deixe esfriar.

Para o recheio
Ingredientes

250 g de açúcar 

1 copo (americano) de água 

200 ml de leite de coco 

6 gemas

Preparo

1. Numa panela, coloque a água e misture o açúcar até dissolver. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar, 

sem mexer, até formar uma calda. 

2. Retire do fogo, acrescente o leite de coco e misture bem. Deixe esfriar. 

3. Passe as gemas por uma peneira e misture à calda fria. Volte a panela ao fogo brando, mexa até 

engrossar e atingir o ponto de geléia. 
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Para a cobertura
Ingredientes

6 claras  

12 colheres (sopa) de açúcar 

nozes trituradas para decorar

Preparo

1. Na batedeira, coloque as claras e bata até o ponto neve. Adicione o açúcar e bata apenas para 

misturar. 

2. Para a montagem: desenforme as massas, acrescente o recheio sobre uma delas e coloque a outra 

por cima. Espalhe a cobertura e polvilhe com as nozes trituradas.
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