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Este projeto começou a ganhar forma a partir de pedidos de alguns seguidores do nosso 

blogue, Doces Regionais, na página do Facebook. Fizemos, então, uma seleção de cerca 

de 270 receitas tradicionais, a partir de todas as que temos publicadas na secção de Natal 

e Ano Novo. 

As receitas são apresentadas por ordem alfabética dentro de seis grandes grupos, a 

saber: 

 Bolos 

 Fritos 

 Doces de Colher 

 Bolachas & Biscoitos 

 Docinhos & Bebidas 

 Receitas Light 

As receitas têm a indicação do seu país e região de origem, dando a conhecer as 

tradições a ela associadas. Portugal é um dos países com uma doçaria riquíssima, em 

muitos casos com receitas provenientes da Doçaria Conventual, em que os ovos, as 

amêndoas e o açúcar ocupam um lugar de destaque. 

Venha daí conhecer as maravilhas receitas que selecionámos para si e tenha um Natal 

ainda mais Doce, com o sabor da Tradição! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.docesregionais.com/
https://www.facebook.com/docesregionais
http://www.docesregionais.com/category/doces/doces-para-festas/natal-e-ano-novo/
http://www.docesregionais.com/category/doces/doces-para-festas/natal-e-ano-novo/
http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa/
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Esta receita natalícia consiste em rolinhos de massapão, regados com rum e em 

forma de batata - daí advém o seu nome. A cobertura de cacau faz lembrar a 

terra, ao mesmo tempo que lhes acentua a doçura. 

Ingredientes: 

 100 g de açúcar em pó 

 20 ml de rum 

 200 g de massapão 

 30 g de cacau em pó 

Confeção: 

Ligue bem o massapão com o açúcar em pó e o rum até obter uma massa homogénea. 

Enrole e corte pedaços de massa do mesmo tamanho, com formas ovais. 

Amolgue alguns pontos das batatinhas, de forma irregular, de modo a que se assemelhem 

aos olhos das batatas. 

Polvilhe as batatinhas de massapão com bastante cacau em pó, para que fique agarrado.  
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»

Estes bolos, típicos do Natal na Hungria, devem ser comidos depois de terem ficado 

2 ou 3 dias de repouso. 

Ingredientes:

Para a massa 

 1 kg de farinha 

 2 ovos p/ pincelar 

 30 g de fermento de padeiro 

 50 g de açúcar 

 500 g de margarina 

 8 gemas 

 leite q.b. 

 sal q.b. 

 

Para o recheio 

 2 maçãs raladas 

 200 ml de leite 

 250 g de açúcar 

 300 g sementes de papoila moídas 

 canela em pó 

 doce de alperce (ou de damasco) q.b. 

 passas 

 raspa de 1 limão 

 rum ou mel (opcional) 

Confeção: 

Misture a farinha com o açúcar, o sal, as gemas e a margarina. 

Junte o fermento com um pouco de leite morno açucarado, juntando depois mais leite até 

obter uma massa não muito dura. Amasse até se desprender dos dedos. 

Cubra a massa e deixe-a repousar durante dez minutos. Em seguida, divida-a em seis 

bolas iguais e forme retângulos finos com um rolo de massa. 

Para o recheio: ferva o leite com o açúcar, juntando depois os restantes ingredientes. 

Divida o recheio pelos retângulos, enrole-os e coloque-os num tabuleiro untado com 

manteiga. Quando estiverem dispostos no tabuleiro, pique-os com um garfo. 

Pincele os rolos com os 2 ovos batidos e leve a cozer no forno a temperatura média.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Estes bolos são particularmente apreciados nas épocas festivas, nomeadamente no 

Natal e na celebração do dia de Todos os Santos. 

Ingredientes: 

 150 g de manteiga 

 150 g de mel 

 150 g de miolo de amêndoa torrado 

 250 g de frutas cristalizadas 

 75 g de farinha de trigo 

Confeção: 

Corte a fruta cristalizada em pequenos cubos e a amêndoa em lâminas muito finas. 

Junte o mel e a manteiga e leve a lume brando, até que a mistura fique mais líquida. 

Acrescente a farinha e mexa bem. 

Retire do calor e junte as amêndoas e as frutas cristalizadas. 

Disponha a massa, em colheradas, num tabuleiro previamente bem untado. 

Leve ao forno (pré-aquecido a 180º C) durante 10 minutos. 

 

SUGESTÃO: 

Pincele as bases com chocolate derretido, logo que retirar os bolinhos do forno. Deixe 

secar e sirva. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#santos
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
http://www.docesregionais.com/como-derreter-chocolate/
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Bolinhos de leite e manteiga cobertos com mel e nozes ou avelãs. Uma boa opção 

para saborear uma nova tradição de Natal... 

Ingredientes: 

Para os bolos 

 1 colher (chá) de açúcar 

 1 pitada de sal 

 100 g de manteiga ou banha 

 2 copos de leite 

 25 g de fermento 

 700 g de farinha 

Para a cobertura 

 1 copo de nozes ou avelãs 

 1 ovo 

 400 g de mel 

 50 g de manteiga 

 

Confeção: 

Misture o fermento com o açúcar e deixe fermentar num sítio quente. 

Entretanto, amorne o leite e junte metade da farinha, o sal e o preparado de fermento com 

açúcar. Bata muito bem e polvilhe com farinha. 

Deixe repousar, cobrindo o recipiente com um pano. 

Quando a massa estiver lêveda, acrescente o resto da farinha, a manteiga/banha e bata 

de novo com uma colher de pau. Deixe um pouco mais em repouso para voltar a levedar. 

Estenda a massa até ter uma espessura de cinco centímetros e corte os bolinhos. 

Prepare a cobertura, misturando a manteiga com o ovo, previamente batido. Por fim, 

acrescente o mel e as nozes/avelãs, partidas em pedaços pequenos, misturando bem. 

Revista os bolinhos com a cobertura e leve ao forno num tabuleiro untado.  
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Um bolo com um formato original, que irá compor a mesa da consoada. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 8 ovos 

 280 g de açúcar 

 225 g de farinha 

 3 colheres (sopa) de cacau em pó 

 

 

Para a cobertura 

 250 g de manteiga 

 200 g de açúcar 

 3 colheres (sopa) de cacau em pó 

 2 claras 

 chocolate granulado q.b. 

 1 chávena de chantilly 

 confeitos prateados q.b. 

Confeção: 

Numa tigela grande, bata as gemas com o açúcar, até obter uma gemada esbranquiçada. 

Misture a farinha e o cacau, batendo, em seguida, as claras em castelo firme. 

Alternadamente, adicione à gemada pequenas porções de farinha e de claras, misturando 

sem bater. 

Deite a massa num tabuleiro previamente untado e forrado com papel vegetal, também ele 

untado (se tiver numa forma com formato de árvore, coza na forma). 

Coza em forno pré-aquecido. Desenforme e deixe arrefecer sobre uma rede. 

Para a cobertura, bata muito bem a manteiga com o açúcar e o cacau. 

Adicione as claras em castelo, bata de novo e reserve. 

Recorte o bolo dando-lhe o formato da árvore de Natal e barre-o com o creme. 

Polvilhe com chocolate granulado e, à volta, desenhe uma cercadura com chantilly, 

utilizando um saco de pasteleiro. Decore com confeitos prateados. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#saco-pasteleiro
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A cobertura e decoração do bolo são feitas com massapão, glacê e pastilhagem, 

permitindo dar asas à imaginação e adorná-lo de diferentes formas. 

Ingredientes: 

Para o bolo 

 1 bolo simples (pão de ló ou outro) 

 6 colheres (sopa) de compota 

 açúcar em pó q.b. 

Para o glacê 

 ½ colher (café) de sumo de limão 

 2 claras 

 250 g de açúcar em pó 

 

Para a montagem e decoração 

 4 colheres (sopa) de glacê 

 500 g de massapão 

 500 g de pastilhagem 

 corante alimentar 

 papel manteiga 

 

 

Confeção: 

Comece por preparar o glacê, batendo as claras em castelo. Aos poucos, sem deixar de 

mexer, adicione o açúcar e, por último, junte o sumo de limão. Reserve. 

Pincele o bolo com a compota aquecida em banho-maria. 

Trabalhe o massapão até amolecer e estenda-o sobre uma superfície polvilhada com 

açúcar em pó. 

Cubra o bolo com o massapão, corte os excessos e alise a superfície com uma espátula. 

Pincele todo o bolo com água e reserve. 

Entretanto, trabalhe a pastilhagem até amolecer e tenda-a também numa superfície lisa, 

polvilhada com açúcar em pó. 

Cubra o bolo com a pastilhagem e apare os excessos. Pressione para se ligar bem ao 

massapão e alise. 

Colore metade do glacê com corante verde e ponha-o num cartuchinho de papel-manteiga. 

Desenhe uma linha ondulada em volta de todo o bolo e desenhe nelas as folhas de 

azevinho. Pinte depois o interior das folhas com corante verde. 

Faça um entrelaçado de azevinho na base do bolo ou decore a superfície a gosto.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#massapao
http://www.docesregionais.com/glossario/#glace
http://www.docesregionais.com/glossario/#pastilhagem
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Um bolo, feito com ingredientes tradicionais da cozinha portuguesa, que irá fazer 

as delícias de todos quantos o provarem. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de canela em pó 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 1 colher (sopa) de erva-doce 

 125 g de açúcar 

 150 g miolo de noz picado finamente 

 200 g de farinha 

 4 colheres (sopa) de mel 

 4 ovos 

 8 colheres (sopa) de azeite virgem 

 açúcar em pó p/ polvilhar (opcional) 

Confeção: 

Ligue o forno a 180°c. 

Bata as gemas com 100 g de açúcar até obter uma gemada fofa e esbranquiçada. 

Adicione o azeite e o mel, continuando a bater. 

Misture as nozes picadas com a canela, a erva-doce, a farinha e o fermento. Junte ao 

preparado anterior, pouco a pouco, mexendo até estar tudo bem incorporado. 

Bata as claras até ficarem em espuma, adicione-lhes o açúcar restante, continuando a 

bater até ficarem bem firmes. 

Envolva delicadamente as claras na massa e deite o preparado numa forma, untada com 

um fio de azeite e forrada com papel vegetal. 

Leve a cozer durante cerca de 30 minutos. Desenforme sobre uma rede de bolos e deixe 

arrefecer completamente. 

Sirva o bolo simples ou polvilhado com açúcar em pó.  
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Este bolo de Natal, rico em especiarias e frutos secos, é uma excelente forma de 

receber e dar as Boas Festas aos seus convidados. 

Ingredientes: 

 ½ kg de massa de pão 

 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

 1 colher (chá) de canela 

 1 colher (chá) de erva-doce moída 

 100 ml de azeite 

 100 ml de mel 

 125 g de nozes moídas 

 250 g de açúcar amarelo 

 6 ovos 

 glacê p/ a cobertura 

Confeção: 

Amasse a massa de pão com o açúcar, o azeite, a canela, a erva-doce, o bicarbonato e o 

mel. 

Junte os ovos e as nozes, envolvendo bem. 

Deite o preparado numa forma, previamente untada e forrada com papel vegetal, deixando 

repousar 20 minutos. 

Leve a cozer, cerca de 1 hora, em forno médio. 

Quando o bolo estiver cozido, retire-o do forno e deixe arrefecer. 

Desenforme com cuidado e tire o papel de forrar a forma. 

Cubra o bolo com glacê e decore a gosto com figuras natalícias.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-glace/
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A canela está na base deste bolo, aromático e saboroso, que reúne alguns desses 

elementos que tornam o Natal tão especial... 

Ingredientes: 

 1 colher (sobremesa) de fermento em pó 

 1 colher (sopa) de canela 

 100 g de manteiga 

 150 ml de natas 

 270 g de farinha com fermento 

 300 g de açúcar mascavado 

 5 ovos 

 açúcar em pó q.b. 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Misture as gemas com o açúcar e as natas, juntando depois a farinha, previamente 

peneirada com o fermento em pó e a canela. 

Acrescente a manteiga derretida e mexa muito bem. Por fim, bata as claras em castelo e 

envolva-as delicadamente na massa. 

Deite o preparado numa forma untada e enfarinhada e leve ao forno a 180º C até ficar 

cozido. 

Deixe arrefecer, desenforme e decore com açúcar em pó.  
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Este é um bolo simples, mas com um aspeto requintado, capaz de apelar aos nossos 

sentidos. Feito com ingredientes tradicionais da cozinha portuguesa, é fácil de 

encontrar numa mesa de festa, no Natal ou na Páscoa. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 100 g de amêndoas moídas 

 100 g de farinha 

 150 g de chila escorrida 

 250 g de açúcar 

 250 g de manteiga 

 6 ovos 

Para a cobertura 

 açúcar em pó 

 amêndoas torradas q.b. 

 

 

Confeção: 

Bata a manteiga com o açúcar até fazer creme. 

Junte as gemas, a chila, as amêndoas, a farinha e, por fim, as claras batidas em castelo. 

Unte e polvilhe uma forma redonda e leve ao forno, previamente aquecido a 200º C, 

durante 45 minutos. 

No momento de servir, polvilhe com açúcar em pó e amêndoas torradas.  
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Uma receita típica da Madeira que é passada de mãe para filha. Este bolo costuma 

ser feito sempre que há um encontro familiar, sendo presença obrigatória na mesa 

de Natal das famílias madeirenses. 

Ingredientes: 

 ½ noz-moscada ralada 

 1 cálice de vinho da Madeira 

 1 chávena de leite 

 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

 150 g de frutas cristalizadas 

 2 colheres (chá) de canela 

 2 ovos 

 200 ml de melaço 

 250 g de manteiga 

 400 g de açúcar 

 50 g de banha 

 500 g de farinha 

Confeção: 

Pique as frutas cristalizadas. 

Peneire o açúcar em conjunto com a farinha, o bicarbonato de sódio, a canela e a noz-

moscada. Junte às frutas e ligue tudo com o melaço, os ovos, o leite, o vinho da Madeira e 

as gorduras (não derretidas). 

Amasse muito bem e deite o preparado numa forma redonda, untada e com o fundo 

forrado com papel vegetal. 

Leve a cozer em forno quente (cerca de 200º C) cerca de 1 hora. A meio da cozedura, 

cubra o bolo com papel vegetal e reduza a temperatura para os 180º C.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
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Este bolo deve ser feito com 1 mês de antecedência, guardando-o numa lata até 

ao dia de Natal. No dia 25 de dezembro, desembrulha-se e serve-se... 

Ingredientes: 

 ½ chávenas (chá) de caramelo 

 1 chávena (chá) de frutas cristalizadas picadas 

 1 chávena (chá) de nozes picadas 

 1 chávena (chá) de passas sem grainhas 

 1 chávena (chá) de sultanas 

 1 chávena de manteiga 

 1 colher (sopa) de canela 

 1 pitada de noz-moscada 

 2 chávenas (chá) de açúcar 

 2 chávenas (chá) de farinha com fermento 

 4 ovos 

Confeção: 

Bata muito bem a manteiga com o açúcar, juntando depois os ovos, o caramelo e a 

farinha. 

Tempere com as especiarias e, por fim, envolva as frutas, previamente polvilhadas com 

farinha. 

Deite a massa numa forma bem untada com manteiga e enfarinhada. 

Leve a cozer em forno brando, cerca de 1 hora. Verifique a cozedura, retire do forno e 

desenforme. 

Depois de frio, embrulhe em papel vegetal e num guardanapo. Reserve o bolo numa lata 

até ao Natal. 

  

http://www.docesregionais.com/caramelo-liquido-caseiro
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada
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Particularmente apreciados nos dias mais frios, devido à consistência dada pelos 

frutos, este tipo de bolo faz sucesso à mesa no Natal e passagem de ano. 

Ingredientes: 

 ½ cálice de aguardente 

 1 colher (chá) de fermento 

 155 g de açúcar 

 200 ml de sumo de laranja 

 200 g de manteiga 

 25 g de pinhões 

 380 g de farinha 

 4 ovos 

 40 g de amêndoa pelada 

 50 g de miolo de noz 

 50 g de passas e corintos 

 50 ml de mel 

 50 ml de vinho do Porto 

 80 g de frutas cristalizadas 

 canela q.b. 

 raspa de 1 laranja 

Confeção: 

Unte uma forma de fundo amovível com manteiga e forre o fundo com papel vegetal, 

também untado. Polvilhe com farinha e reserve. 

Ligue o forno a 160° C. 

Junte a manteiga com o açúcar e bata até ficar em creme. 

Adicione os ovos, um a um, batendo bem entre cada adição, a farinha, o fermento e a 

canela. Envolva bem, acrescente o mel, intercalando com a raspa de laranja, a 

aguardente, o vinho do Porto e o sumo de laranja. Mexa bem. 

Misture as frutas cristalizadas com os frutos secos (à exceção da amêndoa), polvilhe com 

um pouco de farinha e envolva-os, delicadamente, na massa. 

Deite o preparado na forma, espalhe por cima as amêndoas e leve ao forno, cerca de 30 

minutos. Passado este tempo, regule a temperatura do forno para 90° C e deixe cozer 

mais 50 minutos. 

Retire e deixe o bolo arrefecer antes de desenformar.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#corintos-passas-sultanas
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada
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A cobertura de natas e a decoração com maçã e estrelas de canela dão a este bolo 

um aspeto festivo e convidam a provar uma fatia... 

Ingredientes: 

Para a massa 

 ½ pacote de fermento em pó 

 100 ml de leite 

 175 g de açúcar 

 175 g de manteiga 

 3 colheres (chá) de canela 

 350 g de farinha 

 4 ovos 

Para o recheio 

 1 kg de maçãs 

 2 pacotes de pudim de baunilha 

 2 colheres (chá) de sumo de limão 

 425 ml de sumo de maçã 

 5 colheres (sopa) de sumo de maçã 

 50 g de amêndoas palitadas 

 50 g de passas 

Para a cobertura e decoração 

 1 colher (chá) de canela 

 1 colher (chá) de manteiga 

 1 colher (chá) de sumo de limão 

 1 maçã pequena 

 1 pacote de açúcar de baunilha 

 250 g de natas 

 estrelas de canela q.b. 

 

 

 

 

 

 

Confeção: 

Bata 175 g de manteiga com 175 g de açúcar até ficar em creme e adicione os ovos, um 

de cada vez. 

Misture 3 colheres (chá) de canela com a farinha e o fermento e misture na massa, 

alternadamente com o leite. 

Deite a massa numa forma (26 cm Ø), untada de manteiga e polvilhada, e leve a cozer em 

forno pré-aquecido a 175º C, entre 40 a 45 minutos. 

Retire o bolo do forno e deixe arrefecer bem sobre uma grade. 

Decorrida 1 hora após retirar o bolo do forno, descasque as maçãs, corte-as em cubos e 

reserve. 

Misture 5 colheres (sopa) de sumo de maçã e 3 colheres (sopa) de açúcar com o pudim 

em pó. Mexa até ficar homogéneo. 

Ferva 350 ml de sumo de maçã com 2 colheres (chá) de sumo de limão. 
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Adicione os cubos de maçã e deixe cozinhar durante 5 minutos. 

Acrescente a mistura de pudim às maçãs e mexa, deixando ferver cerca de 1 minuto. 

Envolva as amêndoas e as passas na mistura anterior. 

Corte o bolo ao meio, na horizontal, e coloque um anel de bolo em torno deste, na parte de 

baixo. 

Deite a mistura de fruta e pudim sobre o bolo e alise. 

Cubra com a outra metade do bolo e leve ao frio cerca de 1 hora. 

Lave, seque e corte a maçã pequena em fatias. 

Derreta a manteiga, adicione as fatias de maçã e deixe suar um pouco. 

Regue as fatias de maçã com o sumo de limão e coloque-as a escorrer sobre papel 

absorvente. 

Bata as natas em castelo e adicione, pouco a pouco, o açúcar de baunilha. 

Barre todo o bolo com as natas. Decore com as estrelas de canela e as rodelas de maçã, 

polvilhando depois com canela.  
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Tal como neste bolo, o mel é um produto muito usado na doçaria regional de 

Proença-a-Nova, na região centro de Portugal, dada a sua produção naquela. 

Ingredientes: 

 1 chávena (chá) de azeite 

 1 chávena (chá) de mel 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 1 colher (chá) de canela 

 200 g de açúcar 

 200 g de farinha de trigo 

 8 ovos 

 raspa de ½ limão 

Confeção: 

Comece por bater muito bem as gemas com o açúcar. Em seguida, junte o azeite, o mel e 

a raspa de limão, batendo sempre. 

Bata as claras em castelo bem firme e adicione-as ao preparado anterior, sem bater, 

alternando a farinha (previamente misturada com o fermento) e a canela. 

Deite a massa numa forma de chaminé, untada com azeite e polvilhada, e leve a cozer em 

forno brando.  

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve/


 

 
27 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

O doce mais famoso do arquipélago da Madeira, caracterizando-se pela sua forma 

redonda e achatada e pelo longo período de conservação, que pode ir até 1 ano. 

Manda a tradição (já secular e que ainda hoje vigora) que o bolo de mel seja 

preparado no dia 8 de dezembro, para estar bom no Natal. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 kg de farinha s/ fermento 

 1,5 g de cravinho 

 1,5 g de erva-doce 

 15 g de bicarbonato de soda 

 15 g de canela 

 150 g de banha 

 150 g de passas 

 200 ml de vinho da Madeira 

 300 g de manteiga 

 350 g de açúcar 

 400 g de fruta cristalizada 

 50 g de amêndoa picada 

 50 g de nozes 

 800 ml de mel de cana 

 1 laranja 

Para a levedura 

 300 ml de água 

 30 g de fermento biológico 

 500 g de farinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confeção: 

De véspera, prepare a levedura. Amasse a farinha com o fermento. Faça uma bola com a 

massa, tape com um plástico e deixar levedar em local ameno, entre 2 a 3 horas. 

Quando o fermento estiver quase pronto, prepare a massa. 

Peneire a farinha e o açúcar, faça uma cova ao meio e deite aí a massa de fermento, 

amassando muito bem. 

Quando estiverem bem misturados, junte o mel, previamente amornado com as gorduras, 

ligando tudo. Junte os frutos, o vinho da Madeira com o bicarbonato, o sumo e a raspa da 

laranja e as especiarias. 

Amasse bem até a massa se soltar do alguidar. Abafa-a com um pano e um cobertor, 

deixando-a levedar a uma temperatura amena, no mínimo durante 24 horas. 

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
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Deite a massa em formas redondas (15 cm Ø e 4 cm de altura), muito bem untadas e 

forradas no fundo com papel vegetal, não as enchendo por completo. 

Decore a superfície com meias nozes e/ou metades de amêndoa e leve a cozer em bem 

quente. 

Depois de cozidos e frios, embrulhe os bolos em papel vegetal ou celofane e guarde-os 

em caixas, podendo conservar-se durante um ano. 

 

Para saber mais. . . 

Embora não haja uma posição coerente relativamente ao seu 

aparecimento, a receita é muito antiga, remontando ao período áureo 

de produção do açúcar na região, entre o séc. XV e XVI. 

Há quem defenda que o bolo terá surgido após a chegada das 

especiarias, depois de descoberto o caminho marítimo para a Índia, 

havendo também quem alegue que é uma herança dos ingleses (que 

tiveram uma presença marcante na Madeira), mais não sendo do que 

uma adaptação do tradicional pudim de Natal dos britânicos.  
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Este bolo é uma das tradições de doçaria mais popularizadas em todo o mundo 

para celebrar o Natal, havendo pequenas variantes na receita, de acordo com os 

costumes de cada país ou região. 

O bolo deve ser feito com muita antecedência e servido apenas com frutas 

cristalizadas a decorar, ou então sem qualquer enfeite. 

Ingredientes: 

 1 cálice de aguardente 

 1 cálice de vinho do Porto 

 150 ml de melaço 

 125 g de nozes 

 2 variedades de doce de fruta - 2 colheres (sopa) de cada 

 3 colheres (café) de fermento em pó 

 500 g de farinha 

 500 g de frutas cristalizadas (incluindo cidrão) 

 500 g de margarina 

 6 ovos 

 noz-moscada q.b. 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Pique as frutas e polvilhe-as com farinha. 

Peneire a restante farinha com o fermento e reserve. 

Bata a margarina com o açúcar até obter um creme, junte as gemas, misture bem e 

acrescente os restantes ingredientes (à exceção das claras). 

Bata as claras em castelo bem firme e junte ao preparado anterior. 

Deite a massa numa forma redonda bem untada com margarina e polvilhada com farinha. 

Leve a cozer em forno médio durante cerca de 1,5 hora. Verifique a cozedura com um 

palito, que deve sair seco.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada
http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve
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Este bolo deve ser feito pelo menos com 8 dias de antecedência, servindo-se no dia 

sem qualquer enfeite ou apenas com frutas cristalizadas. 

Ingredientes: 

 1 cálice de aguardente 

 1 cálice de vinho do Porto 

 150 ml de melaço 

 125 g de nozes 

 2 colheres (sopa) de 2 variedades de doce de fruta à escolha 

 250 g de manteiga 

 3 colheres (chá) de fermento em pó 

 500 g de açúcar 

 500 g de farinha 

 500 g de frutas cristalizadas (incluir cidrão) 

 6 ovos 

 noz-moscada q.b. 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Pique as frutas, polvilhe-as com farinha e reserve. 

Bata a manteiga com o açúcar até obter um creme. 

Junte as gemas, misturando bem, e adicione os restantes ingredientes (à exceção das 

claras), sendo a farinha peneirada com o fermento. 

Bata as claras em castelo bem firme e junte ao preparado anterior. 

Deite a massa numa forma, bem untada com manteiga e polvilhada com farinha, e leve a 

cozer em forno médio aproximadamente hora e meia. Verifique a cozedura com um palito. 

 

Sabia que. . . 

Este bolo também é usado como bolo de noiva e de aniversário, sendo 

nesse caso enfeitado com glacê.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#melaco
http://www.docesregionais.com/glossario/##cidrao
http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
http://www.docesregionais.com/glossario/#glace
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O bolo de Natal alemão é uma espécie de pão húmido, cheio de frutas e pesado (em 

média, pesa 2 kg), sendo a superfície generosamente polvilhada com açúcar em pó. 

É feito várias semanas antes de ser servido. 

Ingredientes: 

 ½ vagem de baunilha 

 1 pitada de canela moída 

 1 pitada de cardamomo moído 

 1 pitada de macis moído 

 1 pitada de sal 

 15 g de casca de laranja cristalizada 

 185 g de leite morno 

 20 g de amêndoas amargas picadas 

 275 g de manteiga 

 500 g de passas 

 70 g de casca de limão cristalizada 

 75 g amêndoas doces picadas 

 75 g de fermento biológico 

 750 g de farinha de trigo 

 90 g de açúcar 

 raspa de ½ limão 

 açúcar em pó p/ polvilhar 

 

Confeção: 

Peneire uma parte da farinha em monte e faça um buraco no meio. Coloque aí o fermento, 

em pedaços pequenos, junte um pouco de leite e de açúcar e misture até obter uma 

massa leve. 

Espalhe a massa  numa superfície lisa e deixe descansar cerca de 15 minutos. 

Com a quantidade restante de farinha, leite e manteiga (em pedaços) faça uma massa 

consistente. Deixe repousar cerca de 20 minutos, em local quente, numa tigela coberta 

com um pano. 

Misture os outros ingredientes muito bem na massa. Deixe repousar durante 20 minutos, 

forme um feitio comprido e faça dois sulcos ao comprido. 

Ponha num tabuleiro untado e leve cozer, em forno pré-aquecido, a uma temperatura 

moderada (cerca de 160º C), durante 35 a 50 minutos. 

Depois de frio, pincele abundantemente com manteiga derretida. 

Deixar repousar 2 a 3 semanas e polvilhe generosamente com açúcar em pó. 

Sabia que. . . 

A receita deste bolo remonta ao séc. XV, tendo o mesmo sido 

mencionado pela primeira vez num documento oficial em 1474.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#cardamomo
http://www.docesregionais.com/glossario/#macis
http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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A confeção do bolo requer tempo e dedicação, mas o resultado compensa 

largamente o esforço... 

Ingredientes: 

 1 pacotinho de açúcar baunilhado 

 1,5 colher (sopa) de cacau em pó 

 150 g de açúcar 

 150 g de açúcar em pó 

 175 g de farinha 

 200 g de chocolate preto picado 

 200 g de natas 

 3 colheres (sopa) de doce de damasco 

 3 colheres (sopa) de licor Amaretto 

 3 ovos 

 300 g de cobertura de chocolate 

 300 g de massapão 

 60 g de manteiga 

Confeção: 

Ferva as natas e adicione o chocolate preto, mexendo sempre. 

Deite o preparado numa tigela, tape e deixe repousar cerca de 4 horas. 

Para o bolo, comece por derreter a manteiga e deixe arrefecer um pouco. 

Ligue o forno a 175º C. 

Separe as gemas das claras e bata estas em castelo, polvilhando, aos poucos, com o 

açúcar baunilhado. 

Incorpore delicadamente as claras em castelo nas gemas. Polvilhe sobre elas a farinha e o 

cacau e, por último, acrescente cuidadosamente a manteiga derretida. 

Deite a massa numa forma com 24 cm Ø forrada com papel manteiga, e alise. 

Leve a cozer cerca de 25 a 30 minutos. Desenforme e deixe o bolo arrefecer sobre uma 

grade. 

Bata bem o preparado de natas e chocolate até ficar em creme. 

Corte o bolo na horizontal, coloque um anel de bolos em torno da base inferior e regue a 

base do com o licor. Barre depois com o creme de chocolate e cubra com a outra parte do 

bolo pressionando levemente. 

http://www.docesregionais.com/glossario/#amaretto
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Coloque o bolo no frigorífico cerca de 30 minutos. 

Aqueça o doce de damasco e passe-o através de uma peneira. 

Retire o anel do bolo e barre toda a superfície com o doce. 

Pique grosseiramente a cobertura de chocolate e leve a derreter em banho-maria. 

Peneire o açúcar em pó e amasse-o com 1/3 do massapão. Estique outro terço de 

massapão, para que fique fino e com a dimensão do bolo. Reserve o restante. 

Cubra o bolo com o massapão, pressionando levemente. 

Deite 2 colheres (sopa) de cobertura de chocolate num saco de congelação pequeno, 

cubra o bolo com a restante cobertura de chocolate e deixe secar. 

Estique o restante massapão, recorte um pai natal e uma estrela e coloque sobre o 

revestimento de chocolate quase seco. 

Faça um pequeno buraco no saco de congelação e, com a cobertura de chocolate, faça os 

contornos do Pai Natal. Escreva uma mensagem alusiva à quadra. 
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A massa deste bolo é enriquecida com os frutos secos e cristalizados e ainda envolta 

no sabor do chocolate. 

Ingredientes: 

 ½ chávena de casca de laranja cristalizada 

 ½ chávena de cerejas cristalizadas 

 ½ chávena de cidrão 

 ½ chávena de miolo de amêndoa 

 ½ chávena de miolo de noz 

 1 chávena de ananás cristalizado 

 125 g de açúcar 

 125 g de manteiga 

 1,5 chávena de chocolate em pó 

 1,5 chávena de farinha de trigo 

 2 chávenas de passas s/ grainha 

 3 ovos separados 

 sumo de 1 limão e de 1 laranja 

 açúcar em pó p/ polvilhar (opcional) 

Confeção: 

Misture as passas, as cerejas cortadas, o cidrão, o ananás e a casca de laranja, tudo 

picado. 

Acrescente as amêndoas e as nozes cortadas em lascas. 

Polvilhe com ½ chávena de farinha, misture bem e reserve. 

Bata as claras em castelo e, aos poucos, adicione metade do açúcar. Bata até obter um 

suspiro espesso e reserve. 

Bata as gemas com o restante açúcar e a manteiga. 

Junte 1 chávena de farinha misturada com o chocolate e os sumos de laranja e de limão. 

Adicione os frutos que reservou e misture. 

Incorpore delicadamente o suspiro no preparado e deite numa forma previamente untada e 

forrada. 

Leve ao forno, pré-aquecido, até a massa ficar firme. 

Retire, deixe arrefecer um pouco e, se desejar, polvilhe com açúcar em pó.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#cidrao
http://www.docesregionais.com/glossario/#corintos-passas-sultanas
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Prepare este delicioso bolo de Natal para a consoada e presenteie os seu familiares 

com um inesquecível momento de doçura. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 100 g de açúcar 

 120 g de farinha de trigo 

 125 g de fios de ovos 

 35 g de maisena 

 6 ovos 

Para o recheio (doce de ovos) 

 100 ml de água 

 250 g de açúcar 

 8 gemas 

Para decorar 

 cerejas em calda 

 fios de ovos 

 nozes q.b. 

 

 

 

 

Confeção: 

Junte o açúcar às gemas e bata até obter uma gemada esbranquiçada. Reserve. 

Bata as claras em castelo. 

Adicione alternadamente à gemada, a farinha, a maisena e as claras em castelo, 

envolvendo bem. 

Entretanto, prepare o doce de ovos, começando por levar a água e o açúcar ao lume. 

Mexa e deixe ferver, em lume médio, durante 4 minutos. Depois de feita, deixe a calda 

arrefecer. 

Retire o bolo do forno e desenforme-o sobre um pano polvilhado com açúcar. 

Polvilhe toda a superfície com um pouco de açúcar e corte o bolo ao meio na horizontal. 

Coloque metade do bolo num prato e deixe arrefecer. 

Mexa as gemas do doce de ovos com um garfo e junte-as à calda de açúcar já fria. 

Envolva bem e leve novamente ao lume. 

Deixe cozinhar em lume brando, mexendo sempre. Quando começar a borbulhar, apague 

o lume, mas pare de mexer somente depois de arrefecer um pouco. 

Quando o doce de ovos estiver totalmente frio, barre uma parte do bolo com metade do 

doce de ovos. Espalhe bem. 

Sobreponha a outra parte do bolo e barre-a com o restante doce de ovos. 

Revista o bolo com fios de ovos e decore com cerejas em calda e metades de noz.  

http://www.docesregionais.com/fios-de-ovos-algarve/
http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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A cobertura de massapão num bolo festivo, além da apresentação cuidada e 

atrativa, ajuda a reter a humidade, torando-o ainda mais apetitoso. 

Esta receita é o exemplo de um bolo de Natal com massapão que concilia uma 

massa saborosa e uma apresentação soberba. A não perder... 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 1 colher (sopa) de café instantâneo 

 100 ml de leite 

 200 g de açúcar 

 200 g de farinha de trigo 

 6 ovos 

Para o massapão 

 150 ml de água 

 500 g de açúcar 

 500 g de miolo de amêndoa 

 

 

Confeção: 

Bata muito bem o açúcar com os ovos, até obter o triplo do volume inicial. 

Dissolva o café no leite e envolva-o, suavemente, no preparado, seguido da farinha com o 

fermento. 

Deite a massa numa forma redonda, sem buraco, untada e leve ao forno a cozer cerca de 

30 minutos. 

Desenforme e deixe arrefecer sobre uma rede de cozinha. 

Entretanto, prepare a cobertura de massapão. 

Moa a amêndoa até a reduzir a pó e reserve. 

Leve ao lume o açúcar com a água e deixe ferver durante 3 minutos. 

Deite a calda, em fio, sobre a amêndoa, mexendo sempre. Deixe arrefecer e trabalhe o 

preparado até obter a consistência desejada. 

Tenda o massapão com o rolo da massa e cubra todo o bolo com ele. 

Enfeite com uma fita alusiva à época natalícia ou outra decoração a gosto.  



 

 
38 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Uma receita com vinho da Madeira deve-se ter sempre em conta, pois é decerto 

uma pequena delícia. Uma excelente ideia para este Natal. 

Ingredientes: 

 ½ litro de leite 

 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

 1 copo de vinho da Madeira 

 1 noz-moscada ralada 

 125 g de cidra 

 125 g de miolo de amêndoa 

 250 g de ameixas pretas 

 250 g de banha 

 250 g de margarina 

 3 ovos 

 500 g de açúcar 

 500 g de farinha 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

De véspera, ponha as ameixas de molho no vinho. 

No dia seguinte, descaroce as ameixas e reduza-as a puré (sem escorrer o vinho). 

Junte os restantes ingredientes e mexa bem. 

Unte e polvilhe uma forma grande e leve a cozer em forno brando durante cerca de 1 hora.  



 

 
39 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

A cobertura de chantilly dá leveza e humedece um pouco o bolo, que tem um 

tempo de cozedura muito longo. 

Ingredientes: 

 ½ chávena de doce de laranja 

 ½ colher (chá) de noz-moscada 

 1 colher (sobremesa) de essência de amêndoa 

 1 colher (sobremesa) de essência de limão 

 4 colheres (chá) de bicarbonato de sódio 

 4 colheres (sopa) de whisky ou conhaque 

 4 ovos 

 450 g de açúcar 

 450 g de manteiga (dura) 

 450 g de passas 

 450 g de sultanas 

 570 ml de leite 

 900 g de farinha 

 chantilly p/ a cobertura 

Confeção: 

Junte a farinha e os ingredientes secos, acrescente a manteiga ralada e, por fim, junte os 

frutos. 

Ferva o leite, junte-lhe os ovos bem batidos, a essência e o whisky. Bata bem e junte ao 

preparado anterior, mexendo outra vez vigorosamente (a mistura será muito ensopada). 

Leve a cozer (forno a 150º C) numa forma de bolo, durante 5 horas. 

Cubra com chantilly e decore a gosto.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#corintos-passas-sultanas
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Cada camada deste bolo é uma deliciosa tentação em que o chocolate envolve as 

nozes e os palitos La Reine. A cobertura de noz acentua o seu toque natalício. 

Ingredientes: 

 1 cálice de whisky 

 1 embalagem de palitos La Reine 

 100 g de chocolate preto 

 2 ovos 

 250 g de açúcar 

 250 g de manteiga 

 250 g de miolo de noz 

Confeção: 

Reserve algumas metades de noz para a decoração e triture bem as restantes. 

Misture a manteiga com o açúcar e bata muito bem até obter um creme fofo e claro. 

Junte o chocolate derretido, as gemas, o miolo de noz e as claras batidas em castelo, 

misturando tudo muito bem. 

Forre uma forma com papel vegetal. 

Disponha, no fundo da forma, uma camada de massa e, sobre esta, uma camada de 

biscoitos regados com whisky. Volte a pôr uma camada de massa, outra de biscoitos e 

assim sucessivamente. 

Ponha no frigorífico e deixe ficar até ao dia seguinte. 

Desenforme o bolo e decore com metades de nozes. Sirva frio.  

http://www.docesregionais.com/como-derreter-chocolate/
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O bolo deverá ser feito de véspera, sendo o recheio, cobertura e decoração 

colocados no dia seguinte. Trata-se de um bolo com uma apresentação muito 

agradável e, por isso, excelente para aprimorar a mesa de Natal. 

Ingredientes: 

Para o bolo 

 ½ kg de farinha de trigo 

 1 cálice de rum 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 100 g de passas corinto 

 2 ovos 

 250 g de manteiga 

 400 g de açúcar 

 6 gemas 

 sumo e raspa de 1 laranja 

 

 

Confeção: 

Para o recheio 

 1 cálice de rum 

 1 casca de limão 

 100 ml de água 

 100 g de açúcar 

 doce de framboesa q.b. 

Para o merengue 

 4 claras 

 4 colheres (sopa) de açúcar 

Para a decoração 

 fios de ovos q.b. 

 decorações de Natal a gosto 

Prepare o bolo de véspera. 

Forre uma forma redonda (aprox. 24 cm Ø) com papel vegetal, unte-a muito bem e 

reserve. 

Amasse a manteiga com o açúcar até ficar em creme. 

Acrescente as gemas e os ovos, sem parar de bater. 

Em seguida, junte a raspa e o sumo da laranja e o rum. 

Misture então a farinha (previamente misturada com o fermento) e, por fim, as passas. 

Deite o preparado na forma, alise e leve a cozer, cerca de 1 hora, em forno médio. 

Retire o bolo quando estiver cozido e deixe-o na forma de um dia para o outro. 

No dia seguinte, comece por preparar o recheio, antes mesmo de desenformar o bolo. 

Leve ao lume o açúcar com a água e a casca de limão e deixe ferver durante 3 minutos. 

Retire do lume e junte o rum. 

http://www.docesregionais.com/glossario/#corintos-passas-sultanas
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Desenforme o bolo, retire o papel e apare-o para ficar uniforme. Abra-o transversalmente 

em 4 rodelas iguais e borrife-as com a calda de açúcar preparada. 

Barre depois as rodelas com doce de framboesa e proceda à montagem do bolo. Coloque-

o num prato de servir e reserve. 

Para o merengue, bata as claras em castelo e misture-lhes as colheres de açúcar, uma a 

uma, batendo energicamente até ficarem bem seguras. 

Cubra o bolo com o merengue, utilizando um saco de pasteleiro. 

Coloque o bolo à porta do forno, rodando de vez em quando para secar por igual. 

Retire, deixe arrefecer e decore com fios de ovos e decorações de Natal ou outros 

elementos a gosto.  
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Uma receita fácil e o resultado é, sem dúvida alguma, um bolo delicioso. 

Ingredientes: 

Para o bolo 

 250 g de açúcar 

 250 g de miolo de noz 

 7 ovos 

Para o doce de ovos 

 6 colheres (sopa) de açúcar 

 6 colheres (sopa) de leite 

 6 gemas 

Confeção: 

Misture bem os ovos com o açúcar, até obter um creme esbranquiçado. 

Triture as nozes e junte-as, envolvendo bem. 

Deite o preparado numa forma untada e leve ao forno, pré-aquecido a 180º C, cerca de 30 

minutos. 

Entretanto, prepare o doce de ovos 

Leve o açúcar, as gemas e o leite ao lume até engrossar, mexendo sempre para o mesmo 

lado. 

Depois de frio, cubra o bolo com o doce de ovos.  
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Os alemães são famosos pela sua doçaria de Natal, sendo este bolo uma das receitas 

tradicionais desta época festiva. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de essência de amêndoa 

 12 colheres (sopa) de água 

 150 g de amêndoa moída 

 2 colheres (chá) de canela em pó 

 2 colheres (chá) de essência de baunilha 

 2 colheres (chá) de raspa de limão 

 20 g de manteiga 

 250 g de mel 

 3 colheres (chá) de fermento em pó 

 3 colheres (sopa) de cacau em pó 

 300 g de farinha 

 4 colheres (sopa) de casca de limão 

cristalizada 

 geleia de amêndoa p/ a cobertura 

Confeção: 

Misture a farinha, o fermento, as amêndoas, a casca de limão, o cacau, a baunilha, a 

raspa de limão e a essência de amêndoa. 

Leve ao lume o açúcar, o mel e a água, mexendo bem para não deixar queimar. Deixe 

ferver durante 5 minutos e depois junte os restantes ingredientes, utilizando uma colher de 

pau. 

Ponha a massa num tabuleiro untado e polvilhado. 

Leve ao forno a cozer durante 20 minutos. Passado esse tempo, retire para salpicar com 

amêndoas e leve a cozer mais 5 minutos. 

Quando ficar pronto, cubra o bolo com geleia de amêndoa e corte aos quadrados. 

 

NOTA: 

Poderá comprar a casca de limão cristalizada ou cristalizá-la em casa, passando-a por 

açúcar, numa frigideira em lume brando. 

 

Sabia que… 

Na Alemanha, a quadra natalícia começa no dia 6 de dezembro, dia 

de S. Nicolau. Nesse dia, o santo dá às crianças doces e outras 

guloseimas e é também nessa altura que são entregues cartas com 

pedidos de presentes de Natal.  
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Este bolo, também conhecido como Bolo Real do Paraíso, é uma especialidade do 

Convento de Nossa Senhora do Paraíso, em Évora. Embora haja algumas variantes 

da receita, esta é a deixada nos registos do convento. 

Ingredientes: 

 125 g de pão ralado 

 1350 g de açúcar 

 15 gemas 

 450 g de amêndoa ralada 

 5 claras 

 canela q.b. 

 glacê ou açúcar em pó p/ a cobertura 

Confeção: 

Prepare o açúcar em ponto de cabelo (ao mergulhar a colher na calda, correm dela fios 

finos e estaladiços), deixe arrefecer um pouco e adicione-lhe a amêndoa ralada. 

Leve o preparado ao lume até espessar. 

Depois de frio, junte as gemas. Bata tudo muito bem e leve novamente ao lume até 

engrossar e fazer castelo pequeno. 

Torne a retirar do calor e misture o pão ralado e a canela. 

Por fim, envolva delicadamente as claras em castelo, sem bater. 

Unte bem uma forma com manteiga e deite nela o preparado. Leve a cozer em forno 

moderado. 

Depois de frio, cubra o bolo com glacê de açúcar ou, se preferir, polvilhe com açúcar em 

pó.  

http://www.docesregionais.com/bolo-real/
http://www.docesregionais.com/glossario/#glace
http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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Embora tendo fases distintas de preparação, a receita deste bolo é fácil e será, sem 

dúvida, um doce marcante na noite da consoada. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 200 g de açúcar 

 500 g de farinha de trigo 

 6 ovos 

 

Para a calda 

 100 ml de água 

 100 ml de vinho do Porto 

 100 g de açúcar 

 Para o recheio e decoração 

 150 g de açúcar em pó 

 600 ml de natas para bater 

Confeção: 

Bata os ovos com o açúcar e leve a cozer em banho-maria, batendo sempre até obter um 

creme fofo e volumoso. 

Retire do lume, junte a farinha misturada com o fermento e continue a bater. Deite o 

preparado numa forma com o formato de estrela, bem untada e polvilhada com farinha. 

Leve a cozer, cerca de 40 minutos, em forno médio (180º C). 

Entretanto, prepare a calda. Leve ao lume o açúcar com a água e o vinho do Porto, deixe 

ferver 8 minutos e retire. 

Desenforme o bolo, corte-o ao meio e embeba cada uma das partes com a calda. 

Para o recheio, bata as natas com o açúcar até formar chantilly. Barre uma das partes do 

bolo com chantilly e sobreponha-a à outra. 

Decore o bolo a gosto.  
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Este é um bolo fino, tradicionalmente feito na quadra festiva do Natal e ano novo. 

No entanto, pode ser servido em qualquer ocasião, quando se pretende servir um 

doce com um toque de requinte. 

Ingredientes: 

 1 pitada de sal 

 1,5 colher (chá) rasa de fermento em pó 

 100 g de farinha de trigo 

 2 colheres (chá) de canela em pó 

 2 pacotes de açúcar baunilhado 

 200 g de açúcar 

 200 g de ameixas secas 

 3 ovos médios 

 300 g de creme fraiche 

 5 folhas de gelatina branca 

 50 g de chocolate preto 

 650 a 700 g de natas 

 60 g de suspiro 

 75 ml de vinho do Porto 

 açúcar em pó p/ polvilhar 

 missangas p/ a decoração 

Confeção: 

Forre o fundo de uma forma (26 cm Ø) com papel manteiga e reserve. 

Misture as ameixas com o vinho do Porto, cubra e deixe repousar 2 horas. 

Entretanto, bata as claras com 3 colheres (sopa) de água fria e o sal e vá adicionando, 

pouco a pouco, 100 gramas de açúcar. 

Junte as gemas, uma a uma, às claras batidas. 

Peneire a farinha, com o fermento e a canela sobre a massa de ovos e envolva tudo 

cuidadosamente. 

Deite a massa na forma e leve a cozer em forno pré-aquecido a 200° C cerca de 15 

minutos. 

Retire o bolo do forno, deixe arrefecer e corte-o ao meio. 

Reduza as ameixas a puré e espalhe-o na base de bolo, alisando no final. Coloque a outra 

metade do bolo por cima do recheio. 

http://www.docesregionais.com/como-fazer-creme-fraiche
http://www.docesregionais.com/merengue/
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Ponha a gelatina a amolecer em água fria e pique grosseiramente a cobertura de 

chocolate. 

Misture levemente o creme fraiche com 100 gramas de açúcar e o açúcar baunilhado. 

Retire a gelatina da água e esprema-a, dissolvendo depois em lume baixo. 

Misture 2 colheres (sopa) de creme fraiche com a gelatina e, em seguida, envolva a 

mistura de gelatina com o restante creme fraiche. 

Leve ao frio cerca de 8 minutos, até que comece a solidificar. 

Bata 500 gramas de natas em castelo e envolva-as com a cobertura de chocolate picado e 

o creme fraiche e leve ao frigorífico cerca de 25 minutos para espessar. 

Coloque o creme sobre o bolo em forma de cúpula e leve novamente ao frio, cerca de 3 

horas. 

Bata 150 a 200 gramas de natas e barre com elas toda a superfície do bolo. 

Esmague o suspiro e polvilhe a cúpula, pressionando levemente. 

Decore com o açúcar em pó e as missangas.  
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Um bolo delicioso, tipicamente natalício, que irá compor a sua mesa de Natal e dar 

um toque de requinte na ceia da consoada. 

Ingredientes: 

 1 base de massa de chocolate 

 1 receita de creme de ovos 

 100 g de cerejas em calda 

 200 ml de chantilly 

 300 g de fios de ovos 

 missangas p/ decorar 

Confeção: 

Ligue o forno a 200° C. 

Unte um tabuleiro com manteiga, forre com papel vegetal, também ele bem untado, e 

reserve. 

Prepare a massa do bolo, retirando 50 gramas de farinha à quantidade indicada na lista de 

ingredientes. 

Deite a massa no tabuleiro e leve ao forno cerca de 15 minutos. 

Quando o bolo estiver cozido, polvilhe com açúcar e desenforme sobre um pano de 

cozinha. 

Recheie com o creme de ovos e enrole. 

Corte depois em fatias e coloque-as num prato, dando-lhes a forma de flor (use o creme 

de ovos para as unir). 

Cubra a superfície do bolo com o restante creme de ovos e os lados com chantilly. Acabe 

a decoração com fios de ovos, cerejas em calda e missangas. 

 

SUGESTÃO: 

Poderá substituir o recheio por leite condensado.  

http://www.docesregionais.com/bolo-de-chocolate/
http://www.docesregionais.com/receita-de-creme-de-pasteleiro/
http://www.docesregionais.com/fios-de-ovos-algarve/
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Esta receita é uma adaptação do tradicional Bolo Floresta Negra, sendo ambos 

recheados de chantilly com cerejas e cobertos por chantilly e raspas de chocolate; a 

principal diferença está no tipo de chocolate utilizado. 

Ingredientes: 

Para a base 

 1 chávenas (chá) de leite 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 100 g de margarina 

 2 chávenas (chá) de açúcar 

 2 chávenas (chá) de farinha 

 5 ovos 

 chocolate branco q.b. 

Para o recheio 

 1 colher (chá) de essência de 

baunilha 

 150 ml de natas 

 4 colheres (sopa) de açúcar em pó 

 100 g de cerejas em calda picadas 

Para a calda 

 ½ chávena (chá) de açúcar 

 1 chávena (chá) de água 

 1 cálice de conhaque 

Para a cobertura 

 100 g de manteiga 

 ½ lata de leite condensado 

Para a decoração 

 raspas de chocolate branco q.b. 

 cerejas q.b. 

 

Confeção: 

Coloque as natas no congelador durante 1 hora e, entretanto, prepare a base do bolo. 

Bata as claras em castelo e junte as gemas, uma a uma. Acrescente o açúcar, aos 

poucos, sem parar de bater. 

Derreta a margarina no leite, acrescente-a ao preparado e continue a bater. 

Peneire a farinha e misture-a com raspas de chocolate branco. 

Junte ao preparado anterior e misture levemente. 

Por fim, junte o fermento. 

Deite a massa numa forma, untada e enfarinhada, e leve a cozer em forno médio, pré-

aquecido. Verifique a cozedura com um palito (o bolo estará cozido quando o palito sair 

seco, ao enfiá-lo na massa) 

Para o recheio, tire as natas do congelador e bata-as bem, em chantilly, com o açúcar em 

pó e a baunilha. Reserve e prepare a calda. 

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve
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Leve ao lume forte o açúcar com a água, deixando ferver durante 5 minutos. Retire, 

acrescente o conhaque e mexa. 

Para a cobertura, bata a manteiga em creme e, em seguida, acrescente o leite 

condensado, batendo bem. 

Proceda, então, à montagem do bolo, começando por o cortar em 3 partes. Coloque uma 

das partes na travessa onde será servido o bolo e humedeça-a com a calda. 

Por cima, espalhe uma camada de chantilly e, depois, distribua as cerejas picadas. 

Coloque outra parte do bolo sobre o recheio e humedeça-a com a calda. 

Repita as camadas de chantilly e cereja, colocando por cima a ultima parte do bolo. 

Humedeça com a calda e espalhe a cobertura. 

Por fim, barre todo o bolo com chantilly e, com um saco de pasteleiro de bico frisado, faça 

pequenas rosetas à volta do bolo. Coloque depois uma cereja em cada montículo e, no 

centro, raspas de chocolate branco. 

 

Sabia que… 

Este bolo, conhecido e apreciado mundialmente, foi inventado na 

Suíça, após a I Guerra Mundial, mas a sua divulgação foi feita somente 

na década de século XX, pela Nestlé.  
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Este famoso bolo de chocolate é uma receita proveniente da região sudeste da 

Alemanha e é tradicionalmente consumido no Natal. Os ingredientes que mais se 

destacam são as cerejas e o kirsch - licor de cereja, típico daquela região. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 colher (café) de açúcar 

baunilhado 

 1 pitada de sal 

 150 g de manteiga 

 200 g de açúcar 

 6 ovos 

 70 g de farinha 

 75 g de cacau amargo 

 

Para o recheio 

 1 frasco de cerejas em calda 

 2 cálices de kirsch 

 3 colheres de água gelada 

 50 g de açúcar em pó 

 500 g de natas 

Para a cobertura e decoração 

 200 g de chocolate preto 

 30 g de manteiga 

 cerejas q.b. 

Confeção: 

Bata os ovos com o açúcar e o açúcar baunilhado, até a mistura ficar bem fofa e cremosa. 

Adicione a manteiga amolecida e, pouco a pouco, a farinha com o cacau e o sal. 

Reparta a massa por três formas baixas (15 cm Ø), bem untadas e polvilhadas, e leve ao 

forno, a 180° C, cerca de 15 minutos. 

Entretanto, escorra as cerejas e leve a calda ao lume para reduzir. Adicione um cálice de 

kirsch, reintroduzindo as cerejas na calda. 

Depois de cozidos, coloque os bolos sobre uma rede, pique-os com um garfo e regue-os 

com a calda morna até ficarem embebidos. Deixe arrefecer. 

Bata as natas, que devem estar bem frias, juntamente com a água gelada. Quando 

começarem a espessar, adicione o açúcar em pó, bata até ficarem em chantilly e perfume-

as com o kirsch restante. 

Barre cada bolo com uma parte do creme e algumas cerejas. Sobreponha assim os três 

bolos, cobrindo e enfeitando integralmente com as natas a última camada. 

Para a decoração, derreta o chocolate e adicione-lhe a manteiga. 

Espalhe o creme de chocolate sobre uma superfície fria e deixe arrefecer. 

http://www.docesregionais.com/como-derreter-chocolate
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Com a lâmina de uma faca fina, mergulhada em água quente, vá raspando pequenas 

porções do chocolate de forma a obter uns canudos de chocolate para enfeitar o bolo. 

 

Curiosidade: 

Manda a tradição que, na Alemanha, seja obrigatória a utilização de 

kirsch na receita, sendo ilegal a venda do bolo Floresta Negra se não 

tiver Schwarzwälder Kirsch(wasser).  
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Este bolo, caracteristicamente em forma de caracol, é um doce festivo, estando 

associado a momentos de celebração, como o Natal, Páscoa, casamentos e 

festividades locais. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 pitada de sal 

 100 g de manteiga 

 130 g de açúcar 

 200 ml de leite 

 3 ovos 

 30 g de fermento biológico fresco 

 600 g de farinha de trigo 

 casca ralada de 1 limão 

 

 

 

 

Para o recheio 

 1 colher (sopa) de pão ralado 

 1 gema 

 1 laranja 

 1 limão 

 1 ovo 

 1 taça de vinho Málaga (ou Porto) 

 125 g de nozes partidas ao meio 

 2 colheres (sopa) de vinho grappa 

 25 g de manteiga 

 30 g de amêndoas sem pele 

 30 g de cascas de laranja cristalizadas 

 35 g de cidra cristalizada 

 4 colheres (sopa) de açúcar 

 60 g de pinhões 

 70 g de sultanas 

Confeção: 

Aqueça 4 colheres (sopa) de leite e, assim que amornar, dissolva nele o fermento com 100 

g de farinha e 1 colher (café) de açúcar, formando uma bola de massa. Deixe levedar em 

local ameno, num recipiente coberto com um pano. 

Quando a massa tiver dobrado de volume, junte a farinha e o açúcar restantes, os ovos, a 

manteiga amolecida, o sal, a casca de limão e leite suficiente para obter um preparado 

macio e compacto. 

Para o recheio, comece por macerar as sultanas no vinho. 

Rale a casca da laranja e do limão e reserve. 

Doure o pão ralado na manteiga. 

Esquente as nozes e as amêndoas em pouca água e pique-as em pedaços pequenos com 

as frutas cristalizadas. Ponha tudo num recipiente, acrescente os pinhões, as cascas de 

laranja cristalizadas, as passas espremidas, a grappa e o pão ralado tostado. 

Bata a clara em castelo e junte ao recheio, juntamente com a gema. 

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
http://www.docesregionais.com/glossario/#corintos-passas-sultanas
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Unte uma forma retangular e aqueça o forno a 190° C. 

Abra a massa sobre um pano enfarinhado. Deite sobre ela o recheio, deixando uma borda 

de massa. 

Com a ajuda do tecido, enrole a massa como se fosse para uma torta. 

Coloque o rolo na forma, pincele com a gema levemente batida e salpique com o açúcar. 

Leve ao forno, a 190°C, cerca de 45 minutos. Retire o bolo quando estiver cozido e sirva-o 

morno ou frio. 

 

Sabia que... 

O bolo é conhecida desde 1409, quando foi servido num banquete 

preparado por ocasião da visita do Papa Gregório XII àquela região. A 

qualidade, os ingredientes característicos e os métodos de preparação 

são uma antiga e importante herança cultural para os habitantes deste 

território. 

A confeção do bolo manteve-se exclusivamente caseira até às últimas 

décadas do séc. XX, quando a comercialização teve início, sendo 

agora conhecido mundialmente e consumido durante todo o ano.  
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Este bolo baseia-se numa receita típica inglesa e contém em si os sabores e aromas 

de Natal. A massa é recheada com amêndoas, nozes, cerejas em calda, sultanas e 

corintos, além de ser aromatizada com mel. 

Ingredientes: 

 100 ml de água 

 150 g de cerejas em calda 

 2 chávenas de açúcar 

 2 colheres (chá) de fermento em pó 

 2 colheres (sopa) de mel 

 4 chávenas de farinha 

 400 g de manteiga 

 8 ovos 

 80 g de miolo de amêndoa 

 80 g de miolo de noz 

 800 g de sultanas e corintos 

Confeção: 

Misture o mel, o açúcar, a manteiga, as sultanas e os corintos, as amêndoas e a água. 

Ferva durante 15 minutos. 

Quando estiver frio, junte os ovos batidos, adicionando depois, aos poucos, a farinha 

peneirada com o fermento. Por fim, junte as nozes e as cerejas. 

Coloque a massa numa forma de bolo inglês, previamente untada e forrada com papel 

vegetal, também ele untado. 

Coza no forno em temperatura média durante cerca de 2 horas. Deixe arrefecer e 

desenforme. 

Decore o bolo a gosto. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#corintos-passas-sultanas
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Este bolo tradicional é a imagem viva do Natal, com o contraste de cores e 

deliciosa harmonia sabores que são ícones desta quadra festiva 

Ingredientes: 

Para a massa 

 ½ chávena (chá) de castanha-do-

pará picada grosseiramente 

 ½ chávena (chá) de farinha de trigo 

 ½ chávena (chá) de licor de laranja 

 ½ chávena (chá) de pão ralado 

 1 chávena (chá) de açúcar 

 1 chávena (chá) de fruta cristalizada 

 1 chávena (chá) de nozes picadas 

grosseiramente 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 100 g de coco ralado 

 250 g de manteiga 

 7 ovos 

Para a cobertura 

 12 pedaços de fruta cristalizada 

verde (figo ou cidra) 

 200 g de chocolate branco derretido 

 3 nozes cortadas ao meio 

 6 cerejas em calda 

 

 

 

 

Confeção: 

Para o bolo, comece por embeber o coco no licor de laranja. Reserve. 

Bata as gemas, a manteiga e o açúcar até obter um creme claro e fofo. 

Com a batedeira desligada, acrescente a farinha e o pão ralado, o coco, as castanhas e as 

frutas. Misture bem. 

Bata as claras em neve e misture-as delicadamente na massa, juntamente com o 

fermento. 

Ligue o forno à temperatura média (180° C). 

Unte e enfarinhe uma forma de chaminé (24 cm Ø) e deite nela a massa. 

Leve ao forno durante 30 minutos ou até que, ao espetar um palito, este saia limpo. 

Deixe o bolo arrefecer e desenforme-o. 

Depois de frio, decore o bolo com o chocolate derretido, as nozes, as cerejas e as frutas.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada
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Se tiver crianças em casa, elas vão adorar este bolo com o formato do Pai Natal. 

Poderá colocá-lo como centro da mesa de doces na ceia da Consoada, pois ele 

criará destaque pelo seu formato original. 

Ingredientes: 

Para o bolo 

 1 pitada de sal 

 120 g de manteiga 

 2 colheres (café) fermento em pó 

 2 colheres (sopa) de rum 

 200 ml leite 

 200 g açúcar 

 200 g tâmaras em tiras 

 3 ovos 

 350 g de farinha de trigo 

 50 g de amêndoas em palitos 

 50 g de nozes em quartos 

Para a decoração 

 100 g de massapão vermelho 

 2 mirtilos pequenos bem pretos 

 200 g de chantilly 

 

 

 

 

Confeção: 

Ponha os frutos secos a macerar com o rum antes de começar a confeção do bolo. 

Bata a manteiga com o açúcar e os ovos até obter uma massa leve e esbranquiçada. 

Junte as tâmaras, as nozes e as amêndoas, anteriormente maceradas no rum. 

Peneire o fermento com a farinha e acrescente-os, alternadamente com o sal e o leite. 

Mexa até todos os ingredientes estarem bem ligados. 

Deite a massa numa forma redonda (25 a 30 cm Ø) untada e leve a cozer em forno médio 

(180º C), aproximadamente 1 hora. Reserve uma bolinha de massa para fazer o nariz. 

Depois de cozido, retire o bolo do forno e, aproveitando a temperatura ainda quente do 

forno, coza a massa que reservou para fazer o nariz. 

Desenforme o bolo quando estiver morno e, depois de completamente frio, faça o gorro e 

os lábios do Pai Natal com o massapão. Coloque os mirtilos a fazer de olhos e a massa do 

nariz. 

Deite o chantilly num saco de pasteleiro e faça com ele as barbas, as partes brancas do 

gorro e as sobrancelhas do Pai Natal.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#macerar
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Feita à base de chocolate e leite condensado, este bolo, em forma de pinheiro de 

Natal, é ideal para compor a mesa da consoada. 

Ingredientes: 

 1 lata de leite condensado 

 100 g de farinha de trigo 

 120 g de manteiga 

 250 g de chocolate preto 

 3 colheres (sopa) de cacau em pó 

 6 ovos 

 raspa de 1 laranja 

Confeção: 

Ponha a lata de leite condensado, fechada, num tacho, cubra-a com água e deixe cozer 

durante 2 horas (1 hora, se utilizar a panela de pressão). Quando necessário, acrescente 

água para que a lata fique sempre coberta. 

Corte o chocolate em pedaços, deite-os numa tigela e leve-os a derreter em banho-maria. 

Estando o chocolate derretido, junte-lhe a manteiga e mexa até obter um creme 

homogéneo. 

Retire e adicione as gemas, uma a uma, mexendo sempre. 

Misture a farinha e volte a mexer. 

Bata as claras em castelo e junte-as ao preparado de chocolate. Mexa delicadamente e 

adicione a raspa de laranja. 

Unte uma forma em forma de pinheiro, deite-lhe a massa e leve ao forno, a 150º C, 

durante 40 minutos. 

Retire o bolo do forno, desenforme e deixe arrefecer. 

Quando estiver bem frio, barre o pinheiro com o leite condensado cozido, polvilhe com o 

cacau e decore a gosto.  
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O bolo podre é um daqueles doces cuja receita tem diversas variantes, regionais ou 

simplesmente de confeção. Nesta receita, trabalha-se sobretudo a apresentação do 

bolo, que é coberto com um creme de baunilha 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 colher (de sobremesa) de canela 

 100 ml de leite 

 150 g de açúcar 

 2 colheres (chá) de fermento 

 200 g de farinha 

 3 colheres (chá) de vinho do Porto 

 3 ovos 

 50 g de nozes picadas 

 85 g de margarina 

Para o creme 

 2 gemas 

 4 colheres (sopa) de açúcar 

 12 colheres (sopa) de leite 

 1 colher (sopa) de farinha 

 1 vagem de baunilha 

 1 colher (sobremesa) de manteiga 

  

 

Confeção: 

Misture bem a manteiga com o açúcar. Acrescente os ovos, um a um, mexendo sempre. 

Adicione depois a farinha, o fermento, a canela e o leite e mexa muito bem. Por último, 

junte as nozes e o vinho do Porto e amasse. 

Deite a massa numa forma previamente untada e polvilhada com farinha e leve a cozer em 

forno pré-aquecido a 160° C, cerca de 40 minutos. 

Entretanto, prepare o creme, misturando as gemas com o açúcar, o leite, a farinha e a 

baunilha. 

Leve ao lume, em banho-maria, até engrossar. Junte a manteiga e mexa bem. 

Quando o bolo estiver cozido, desenforme-o ainda morno e regue-o com o creme.  
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O bolo podre é uma receita muito popular em Portugal, conhecendo algumas 

variantes regionais. Nesta receita prevalecem ingredientes tipicamente alentejanos, 

com especial destaque para o mel e as especiarias. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de canela 

 1 colher (chá) de erva-doce em pó 

 1 colher (chá) de fermento 

 125 g de mel 

 130 g de farinha 

 6 ovos 

 75 g de manteiga 

 80 g de açúcar 

 raspa e sumo de ½ laranja 

Confeção: 

Separe as claras das gemas e bata estas últimas com o mel, o fermento, o açúcar, a erva-

doce e a canela, a manteiga derretida, a raspa e o sumo de laranja. 

Junte a farinha e bata bem. 

Bata as claras em castelo firme e acrescente-as ao preparado anterior, ligando-as de baixo 

para cima. 

Deite a massa numa forma untada e polvilhada até atingir ¾ da altura. Tape com uma 

folha de alumínio untada e leve ao forno, previamente aquecido a 200º C, durante 20 

minutos. Passado este tempo, tire a folha de alumínio e deixe aloirar mais 5 minutos. 

Retire o bolo do forno, deixe arrefecer e desenforme. 

Se desejar, poderá regar o bolo com mel aquecido. Para tal, pique a massa com um garfo, 

deitando depois o mel sobre o bolo.  

http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo
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Um bolo que, além do doce, faz uma boa decoração de Natal! 

Ingredientes: 

Para a massa 

 12 ovos 

 300 g de açúcar 

 300 g de farinha de trigo 

 raspa de 1 limão 

Para o recheio 

 1 vagem de baunilha 

 150 ml de água 

 250 g de açúcar 

 8 gemas 

 

Para a cobertura 

 500 ml de natas 

 80 g de açúcar 

 essência de baunilha q.b. 

Para a decoração 

 200 g de massapão 

 corante alimentar verde e vermelho 

 chocolate granulado 

Para o Presépio 

 1 tablete de chocolate preto 

 1,3 kg de massapão 

Confeção: 

Ligue o forno à temperatura de 180° C. 

Unte dois tabuleiros com manteiga e forre-os com papel vegetal, também untado, e 

reserve. 

Bata o açúcar com os ovos, até obter o máximo de volume. Misture a farinha e a raspa de 

limão. 

Distribua a massa pelos dois tabuleiros e leve ao forno cerca de 20 minutos. Retire e deixe 

arrefecer. 

Para o recheio, misture o açúcar com a água e a baunilha e leve ao lume até obter ponto 

de fio (mergulhando uma colher na calda, esta deverá correr facilmente, em fio, mas 

aderindo à colher uma pequena camada de açúcar). 

Retire, misture as gemas e leve novamente ao lume. 

Tire a vagem de baunilha e barre um dos bolos com o recheio, sobrepondo a outra parte. 

Para a cobertura, bata as natas até ficarem bem firmes e adicione o açúcar e a baunilha. 

Misture bem e distribua uniformemente pela superfície do bolo. 

Entretanto, prepare o azevinho para a decoração. Misture cerca de 2/3 do massapão com 

umas gotinhas de corante alimentar verde e o restante com o corante vermelho. Estenda o 

pedaço verde e recorte as folhas de azevinho. Com o vermelho, molde pequenas bolinhas 

e reserve. 

http://www.docesregionais.com/como-fazer-massapao
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Molde o presépio e disponha-o sobre a superfície do bolo. 

Coloque 2 folhas de azevinho em cada extremidade do bolo e no centro de cada uma 

delas, uma bolinha vermelha. 

Polvilhe o bolo com o chocolate granulado. 
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Uma das receitas mais conhecidas da doçaria regional madeirense, muito usado 

como bolo de casamento dos noivos camponeses ou nos festejos natalícios. No 

arquipélago, são poucas as casas que não têm este bolo na mesa de Natal. 

Ingredientes: 

 ½ noz-moscada ralada 

 1 cálice de vinho da Madeira 

 1 colher (chá) de canela 

 10 g de bicarbonato de soda 

 200 ml de cerveja preta 

 200 ml de leite 

 250 ml de mel de cana 

 25 g de banha 

 250 g de manteiga 

 300 g de frutos secos ou cristalizados 

 4 ovos 

 500 g de açúcar 

 500 g de farinha 

 raspas da casca de 1 limão 

Confeção: 

Ligue o forno a 170º C. 

Unte uma forma redonda e forre-a com papel vegetal, também ele untado. Reserve. 

Derreta a manteiga e a banha num tacho e reserve. 

Misture o leite com a cerveja, o mel de cana e o vinho da Madeira. Adicione os ovos, um a 

um, seguidos da manteiga e da banha derretidas. 

À parte, misture, sem bater, o açúcar com a soda, a noz-moscada, a raspa do limão, a 

farinha, a canela e os frutos secos/cristalizados partidos. 

Deite o preparado de mel sobre esta mistura e envolva bem, até ficar homogéneo. 

Deite na forma e leve ao forno durante 1 hora. Desenforme o bolo morno.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
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Uma ótima alternativa ao tradicional Bolo-rei, sendo especialmente apreciado por 

quem não gosta das frutas cristalizadas. 

Ingredientes: 

 1 colher (café) de sal de mesa 

 1 colher (sopa) de aguardente 

 100 ml de leite 

 130 g de açúcar 

 130 g de manteiga sem sal 

 2 colheres (sopa) de vinho do Porto 

 25 g de fermento biológico 

 3 ovos + 1 gema p/ pincelar 

 300 g de frutos secos (passas de uva, amêndoas, nozes, pinhões e avelãs) 

 600 g de farinha de trigo 

 açúcar em pó p/ polvilhar (opcional) 

Confeção: 

Misture a farinha com o sal e faça uma cova no meio. 

Dissolva o fermento num pouco de leite morno e deite-o no centro da farinha, misturando 

um pouco de até formar uma pasta mole. Deixe repousar. 

Entretanto, misture a manteiga (à temperatura ambiente) com o açúcar e junte os ovos, um 

a um. Junte esta mistura à farinha com o fermento, que entretanto já terá formado 

pequenas bolhas. 

Adicione o vinho do Porto e a aguardente e amasse até ter uma massa elástica e que se 

solta dos lados da tigela. 

Por fim, junte os frutos secos e amasse de forma a ficarem repartidos uniformemente. 

Tape com um pano e deixe fermentar até duplicar de volume. 

Passado o tempo de levedura, deite a massa numa superfície enfarinhada. Forme depois 

uma bola e, com as mãos, faça uma cova no meio, alargando a massa lentamente a toda 

a volta até formar um buraco com pelo menos 15 cm Ø. 

Deixe levedar de novo durante 1 hora, coloque num tabuleiro untado e enfarinhado. 

Pincele com a gema de ovo, desfeita numa colher de água. Enfeite com nozes e passas 

de uva e leve ao forno quente cerca de 40 minutos. 

Se desejar, polvilhe com açúcar em pó.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Nesta receita, à base do bolo-rainha, é acrescentado um recheio de chila e canela, 

que liga muito bem com a massa fofa e os frutos secos. 

Ingredientes: 

Para o bolo 

 1 colher (sopa) de aguardente 

 100 ml de leite 

 1 pitada de sal fino 

 130 g de açúcar 

 130 g de manteiga sem sal 

 2 colheres (sopa) de vinho do Porto 

 25 g de fermento biológico 

 3 ovos 

 300 g de frutos secos (amêndoas, 

avelãs, nozes, passas e pinhões) 

 600 g de farinha de trigo 

 raspa de 1 laranja 

Para o recheio 

 doce de chila q.b. 

 canela em pó q.b. 

Para a cobertura 

 1 gema p/ pincelar 

 geleia q.b. 

 açúcar em pó q.b. 

 

 

Confeção: 

Misture a farinha com o sal e faça uma abertura no meio. 

Dissolva o fermento num pouco de leite morno e deite-o no centro da farinha, misturando 

até formar uma massa mole. Deixe repousar. 

Entretanto, misture a manteiga com o açúcar e junte os ovos, um a um. 

Junte a mistura de manteiga e açúcar à farinha com o fermento, que entretanto já terá 

formado pequenas bolhas. 

Adicione o vinho do Porto e a aguardente e amasse até a massa ficar elástica e se soltar 

dos bordos da tigela. 

Por fim, junte os frutos secos (reserve alguns para a decoração) e amasse para os 

distribuir uniformemente. 

Tape a massa com um pano e deixe repousar, em local ameno, até duplicar de volume. 

Passado o tempo de levedura, deite a massa numa superfície enfarinhada e tenda-a, 

começando por lhe dar uma forma retangular. 

Distribua o doce de chila sobre a massa e polvilhe com canela em pó. Enrole muito bem, 

faça uma cova no meio e alargue a massa lentamente a toda a volta até formar um buraco 

com cerca de 15 cm Ø. 
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Coloque a massa num tabuleiro enfarinhado e pincele com a gema batida, decorando a 

superfície com os frutos secos que tinha reservado. 

Leve ao forno, a 50º C, para levedar até duplicar de volume. Suba depois a temperatura 

para os 180º C e deixe o bolo cozer, cerca de 25 minutos. 

Quando retirar o bolo do forno, pincele-o com geleia e polvilhe com açúcar em pó.  
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Nesta receita, além dos ingredientes tradicionais, como os frutos secos e as frutas 

cristalizadas, juntam-se as deliciosas ameixas de Elvas e o cidrão. 

Ingredientes: 

 1 pitada de sal 

 1,250 kg de farinha 

 100 g de ameixas de Elvas + q.b. p/ decorar 

 100 g de amêndoas peladas + q.b. p/ decorar 

 100 g de cidrão 

 12 ovos 

 150 g de nozes 

 150 g de passas 

 150 g de pinhões 

 250 g açúcar em pó + q.b. p/ polvilhar 

 300 ml de leite 

 300 g de manteiga 

 50 g de fermento de padeiro 

 frutas cristalizadas q.b. 

 gemas q.b. p/ dourar 

Confeção: 

Amasse 250 gramas de farinha com o fermento de padeiro, desfeito em 100 ml de leite 

morno. Tape bem a massa e deixe-a levedar em sítio quente, durante 5 a 6 horas. 

Deite num alguidar 1 kg de farinha, amassando-o com o açúcar em pó, 6 ovos inteiros, 6 

gemas, a manteiga derretida, o sal e 200 ml de leite, devendo ficar uma massa consistente 

(se a farinha estiver muito seca, pode juntar mais leite). 

Acrescente à massa a farinha levedada com fermento e amasse bem. Junte, então, os 

frutos secos e amasse novamente para que se liguem bem na massa. 

Cubra com um pano e deixe levedar até duplicar o volume (cerca de 6 a 10 horas, 

conforme a temperatura do ar e o estado atmosférico. O ideal será preparar a massa à 

noite para cozer no dia seguinte). 

Estando a massa bem levedada, molde um bolo (ou bolinhos) em coroa, colocando uma 

tigela ou um copo no centro para não fechar. Por cima da massa, disponha algumas 

ameixas de Elvas cortadas ao meio, frutas cristalizadas e amêndoas. 

Deixe repousar durante 2 horas, pincele a com gema, polvilhe com açúcar em pó e leve a 

cozer em forno forte.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#cidrao
http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada
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Em Portugal, o bolo-rei é um doce de referência na época de Natal e dia de Reis. A 

receita, inspirada na Galette des Rois francesa, chegou a Portugal no século XIX, 

tendo-se iniciado na região da Estremadura, mas foi popularizado pelas doceiras 

de Lisboa e Porto. 

Ingredientes: 

 1 colher (sobremesa) de sal grosso 

 1 laranja 

 1 limão 

 100 ml de água tépida 

 100 ml de vinho do Porto 

 150 g de açúcar 

 150 g de frutas cristalizadas + q.b. p/ a decoração 

 150 g de frutos secos + q.b. p/ a decoração 

 150 g de manteiga 

 30 g de fermento biológico 

 4 ovos + gema p/ pincelar 

 750 g de farinha 

 geleia p/ a cobertura 

 torrões de açúcar p/ a decoração 

 1 fava e 1 brinde (opcional) 

Confeção: 

Pique as frutas cristalizadas e mergulhe-as no vinho do Porto, juntamente com os frutos 

secos. 

Dissolva o fermento na água e junte 1 chávena de farinha (tirada do peso total). Misture e 

deixe levedar cerca de 15 minutos. 

Entretanto, bata a manteiga, o açúcar e as raspas do limão e da laranja. 

Junte os ovos, um a um, batendo entre cada adição, e a massa de fermento. Quando tudo 

estiver bem ligado, adicione a restante farinha, peneirada com o sal. 

Amasse muito bem, de forma a ficar com uma massa macia e elástica. Se estiver muito 

rija, junte um pouco de leite morno. 

Misture as frutas e volte a amassar, moldando, por fim, uma bola. 

Polvilhe a massa com um pouco de farinha, tape com um pano e envolva a tigela num 

cobertor. Deixe levedar durante cerca de 5 horas. 

http://www.docesregionais.com/galette-des-rois/
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
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Quando a massa estiver bem levedada (por norma, duplica o volume), mexa e molde-a 

novamente numa ou em várias bolas. 

Coloque sobre um tabuleiro untado e faça um buraco no meio. Para impedir que a rodela 

feche, pode introduzir uma tigela no orifício. 

Introduza a fava e o brinde (opcional), este embrulhado em papel vegetal. Deixe levedar 

durante mais 1 hora. 

Pincele o bolo com gema e enfeite com frutas cristalizadas inteiras, torrões de açúcar, 

pinhões inteiros, meias nozes, etc. 

Leve a cozer em forno bem quente. Depois de cozido, pincele com geleia diluída num 

pouco de água quente. 

 

Sabia que... 

O bolo-rei português começa a ser confecionado, por norma, a partir 

de novembro, encontrando-se nas confeitarias e pastelarias de todo o 

pais até meados de janeiro. 

Até há poucos anos atrás, era tradição que o bolo-rei contivesse uma 

fava e um brinde - quem comesse a fatia com a fava, sofreria uma 

penalidade (normalmente, oferecer um bolo-rei no ano seguinte); já 

quem recebesse o brinde, em geral uma figura de metal, era 

agraciado por todos. Por determinação da segurança alimentar, os 

bolos-rei comercializados deixaram de poder conter estes dois 

elementos na massa, mas na confeção caseira do bolo, muita gente se 

mantém fiel à tradição. 
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Ingredientes: 

Para a massa 

 ½ cálice de vinho do Porto 

 ½ colher (chá) de sal 

 100 ml de leite 

 100 g de abóbora 

 100 g de casca de laranja cristalizada 

 100 g de cerejas cristalizadas 

 100 g de peras cristalizadas 

 100 g de manteiga 

 25 g de fermento biológico 

 3 ovos 

 50 g de açúcar 

 500 g de farinha 

Para a cobertura 

 250 g de chocolate preto 

 50 g de açúcar em pó 

 50 g de manteiga 

 50 g de amêndoa pelada, torrada e 

picada finamente 

 

 

 

 

Confeção: 

Separe metade das frutas e, depois de picadas, ponha-as a macerar no vinho do Porto, 

enquanto prepara a massa. 

Faça um monte com a farinha, escave um buraco ao centro e deite aí o fermento diluído 

em parte do leite, o sal diluído no resto do leite, a manteiga, o açúcar e os ovos. Amasse 

tudo até fazer bolhas. 

Forme uma bola com a massa e coloque num alguidar enfarinhado, abafe com um plástico 

e, por cima, um pano grande. Deixe descansar em sítio morno e sem correntes de ar. 

Logo que a massa tenha duplicado o seu volume inicial, retire-a do alguidar e estenda-a de 

forma a ficar com cerca de 40 cm x 25cm. Disponha as frutas picadas no centro, enrole a 

massa e calque, para que as frutas adiram melhor. Junte as duas pontas, formando um 

círculo, coloque num tabuleiro e deixe descansar durante 30 minutos. 

Leve a cozer em forno brando. 

Entretanto, prepare o molho de chocolate para a cobertura, derretendo o chocolate com a 

manteiga, em banho-maria. Junte o açúcar e mantenha-o ao lume até ficar cremoso. 

Quando o bolo estiver cozido, retire-o do forno e regue com a cobertura de chocolate 

(deverá repetir esta operação diversas vezes, até o bolo ficar coberto com uma espessa 

camada de chocolate). 

Antes que a cobertura seque completamente, disponha as restantes frutas cristalizadas 

por cima do bolo e polvilhe com a amêndoa.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Tal como o bolo rainha, esta receita não leva frutas cristalizadas e tem uma 

aparência que foge á tradicional forma de coroa. 

Ingredientes: 

 1 cálice de rum 

 1 pitada de sal 

 100 g de manteiga + q.b. p/ untar a forma 

 100 g de passas 

 150 g de doce de chila 

 180 g de açúcar 

 25 g de fermento biológico 

 300 g de frutos secos variados + q.b. p/ decorar 

 5 ovos 

 625 g de farinha + q.b. p/ polvilhar 

 leite q.b. 

 cerejas em calda p/ decorar (opcional) 

Confeção: 

Coloque as passas a macerar no rum. 

Dissolva o fermento num pouco de leite morno. Adicione 125 gramas de farinha, amasse e 

deixe levedar, em local ameno, até atingir o dobro do volume. 

Bata o açúcar com a manteiga, um pouco de sal e 4 ovos. 

Junte o preparado à massa já levedada e amasse. 

Adicione, aos poucos, a restante farinha e amasse. Se for necessário, acrescente um 

pouco de leite até obter uma massa macia. 

Misture na massa as passas com o rum, os frutos secos picados e 70 gramas de chila. 

Deixe a massa levedar duplicar o volume inicial 

Aqueça o forno a 180º C. 

Estando a massa lêveda, molde com ela um retângulo (escangalhado) num tabuleiro 

previamente untado e enfarinhado. Pincele com 1 ovo batido e deixe levedar de novo 

Decore com a restante chila, frutos secos a gosto e cerejas em calda, se gostar. 

Leve ao forno já quente e deixe cozer cerca de 50 minutos.  
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Em Portugal, este é o bolo tradicional de Natal por excelência, comendo-se desde 

novembro até ao Dia de Reis. Dado ser uma alusão aos próprios reis Magos, tem a 

forma de coroa, decorada pelos frutos secos e cristalizados. 

Ingredientes: 

 1 brinde 

 1 colher (sobremesa) de sal 

 100 ml de vinho do Porto 

 1 fava 

 150 g de açúcar 

 150 g de frutas cristalizadas 

 150 g de frutos secos a gosto 

 150 g de margarina 

 30 g de fermento biológico 

 4 ovos 

 750 g de farinha de trigo 

 geleia q.b. 

 raspa de 1 laranja 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Pique as frutas (reserve algumas inteiras para enfeitar) e deixe-as a macerar com o vinho 

do Porto. 

Dissolva o fermento em 100 ml de água morna, junte a 1 chávena de farinha e deixe a 

levedar, em ambiente temperado, durante 15 minutos. 

Entretanto, bata a margarina, o açúcar e as raspas da laranja e do limão. 

Junte os ovos, batendo um a um, e a massa de fermento. 

Quando tudo estiver bem ligado, adicione o resto da farinha, o sal e o vinho do Porto. 

Amasse até obter uma consistência elástica e macia e misture as frutas. 

Molde a massa numa bola, polvilhe com farinha e tape com um pano, deixando levedar, 

num ambiente resguardado, durante 5 horas. 

Quando a massa dobrar o volume, ponha-a num tabuleiro e faça-lhe um buraco no meio. 

Introduza o brinde (embrulhado em papel vegetal) e a fava, deixando-a repousar mais 1 

hora. 

Pincele o bolo com gema, enfeite com frutas cristalizadas inteiras, torrões de açúcar, frutos 

secos (pinhões, nozes, amêndoas…) e leve a cozer em forno bem quente. 

Depois de cozido, pincele o bolo-rei com geleia diluída num pouco de água quente.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Receita tradicional de Natal, da região de Almeirim que se encontra amplamente 

difundida. Estes bolinhos conservam-se durante vários dias, devidamente 

acondicionados numa caixa, porque não levam ovos. 

Ingredientes: 

 200 ml de água 

 250 g de açúcar 

 350 ml de azeite 

 5 g de canela 

 5 g de erva-doce 

 750 g de farinha de trigo 

 amêndoas q.b. 

Confeção: 

Leve todos os ingredientes ao lume, à exceção da farinha, do açúcar e das amêndoas, 

deixando levantar fervura. 

Peneire a farinha com o açúcar e escalde com a mistura anterior a ferver. 

Amasse depois tudo muito bem e tenda a massa em pequenos bolos de forma cónica, no 

cimo dos quais pode espetar uma amêndoa. 

Coloque os bolos podres num tabuleiro e leve a cozer em forno quente. 

Quando retirar, deixe-os arrefecer um pouco e passe-os depois por açúcar. 

  

VARIANTE: 

A porção de farinha indicada pode ser substituída por metade de trigo e metade de milho. 

Pode juntar também um pouco de cravinho. 
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Embora se consumam durante todo o ano, as broas castelares são um doce de 

Natal, estando presentes na mesa de praticamente todas as famílias portuguesas. 

Ingredientes: 

 1 casca de laranja 

 125 g de amêndoa moída s/ pele 

 150 g de farinha de milho 

 3 ovos 

 400 g de batata-doce cozida 

 50 g de coco ralado 

 75 g de farinha de trigo 

 750 g de açúcar 

 gema p/ a cobertura 

Confeção: 

Coza a batata com pele, descasque-a e passe-a. 

Junte o açúcar e leve ao lume até ferver, mexendo sempre. Quando levantar fervura, junte 

a amêndoa, o coco, a casca de laranja e os ovos, misturando tudo muito bem. 

Sem retirar do lume, junte as farinhas, previamente misturadas, envolvendo bem. 

Deixe arrefecer e faça pequenas bolas (cerca de 30 gramas), dando-lhes a forma 

alongada da broa. 

Coloque as broas num tabuleiro untado e polvilhado, separadas aproximadamente 3 cm 

umas das outras. 

Espalme-as um pouco, pincele com gema de ovo, ligeiramente batida, e leve a cozer em 

forno bastante forte. 
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Dentre os doces conventuais criados pelas religiosas do Convento das Donas, 

destacam-se estas deliciosas broas, também conhecidas por Broas de Santarém. 

Ficam um pouco duras e conservam-se durante vários dias. 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de canela 

 1 colher (sopa) de erva-doce 

 1 kg de farinha de trigo 

 1 pitada de cravinho 

 125 g de miolo de amêndoa 

 150 ml de água 

 250 g de açúcar amarelo 

 400 ml de azeite fino 

 açúcar p/ polvilhar 

Confeção: 

Escalde as amêndoas e pele-as ainda quentes. Passe-as até ficar com um miolo fino e 

reserve. 

Leve ao lume o azeite com a água, o açúcar e as especiarias. 

Retire quando ferver e deite sobre a farinha, num recipiente largo. 

Junte a amêndoa e bata até os ingredientes estarem bem ligados. 

Deixe a massa arrefecer e molde pequenas broas redondas. 

Disponha as num tabuleiro polvilhado com farinha e leve ao forno, pré-aquecido, até as 

broas cozerem e alourarem. 

Ponha-as num prato de servir e polvilhe com açúcar.  
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A vila de Alpiarça, no distrito de Santarém, tem um património vasto de doces 

regionais, no qual se incluem estas maravilhosas broas. 

Ingredientes: 

 1 colher (café) de canela 

 1 colher (café) de erva-doce moída 

 1 pitada de sal 

 100 ml de água 

 120 g de açúcar amarelo 

 250 g de farinha 

 50 g de miolo de amêndoa 

 50 ml de mel 

 cravinho moído q.b. 

 gema p/ pincelar 

Confeção: 

Misture o mel, o açúcar, a canela, a erva-doce, a água, o sal e o cravinho num recipiente, 

envolvendo bem todos os ingredientes. 

Leve o preparado ao lume, entre 4 a 6 minutos, sem parar de mexer. 

Retire do lume e junte toda a farinha. Mexa bem e leve novamente ao lume até cozer. 

Deixe a massa arrefecer e, entretanto, pele e rale as amêndoas, deixando algumas para a 

decoração. 

Quando a massa estiver quase fria, molde as broas da forma que desejar. Por cima de 

cada uma, coloque uma amêndoa inteira e pincele com gema. 

Disponha as broas num tabuleiro untado com azeite e leve-as a cozer no forno, a 180º C, 

durante 20 minutos.  
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Esta é uma receita muito apreciada em Portugal, sendo feita tradicionalmente no 

dia de Todos os Santos e no Natal. A massa leva especiarias e frutos secos, havendo 

também que adicione frutas cristalizadas. 

Ingredientes: 

 1 colher (café) de canela 

 1 colher (café) de erva-doce 

 100 g de amêndoas 

 100 g de nozes 

 100 g de passas 

 2 ovos 

 25 g de fermento biológico 

 300 g de açúcar 

 400 g de farinha 

 500 g de puré de batata 

 frutas cristalizadas a gosto (opcional) 

Confeção: 

Misture a farinha com o fermento, o puré de batata ainda morno, o açúcar e os ovos. 

Amasse. 

Adicione os frutos secos, as especiarias e, se desejar, as frutas cristalizadas, envolvendo 

bem. 

Coloque a massa numa superfície lisa, polvilhada com bastante farinha. 

Ligue o forno a 220º C. 

Com as mãos enfarinhadas, retire bolas de massa e dê-lhes a forma desejada. A massa 

fica muito pegadiça, o que é normal. 

Coloque as broas num tabuleiro polvilhado com farinha e leve a cozer cerca de 40 

minutos. 

 

NOTA: 

Estas broas podem ser feitas com algum tempo de antecedência e, guardadas em lugar 

fresco, podem durar 1 mês aproximadamente.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#santos/
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Há quem prepare esta receita com batata comum, mas o resultado não é 

equiparável - a batata-doce dá-lhes um sabor e textura característicos, ficando as 

broas macias e com o sabor marcadamente suave e doce. 

Ingredientes: 

 1 casca de laranja 

 125 g de amêndoa moída s/ pele 

 150 g de farinha de milho 

 3 ovos 

 400 g de batata-doce cozida 

 50 g de coco ralado 

 75 g de farinha de trigo 

 750 g de açúcar 

 gemas p/ pincelar 

Confeção: 

Coza as batatas descascadas e passe-as; junte depois o açúcar e leve ao lume. Deixe 

ferver, mexendo sempre para não queimar. Quando começar a ferver, junte a amêndoa, o 

coco, a casca de laranja e os ovos. 

Misture tudo muito bem sem retirar do lume e junte as farinhas (misturadas previamente), 

envolvendo bem. 

Faça pequenas bolas com aproximadamente 30 gramas e estique-as num formato tipo 

croquete (mais gordo no meio). 

Disponha as broas num tabuleiro untado e polvilhado, deixando cerca de 3 cm entre cada 

uma. 

Quando o tabuleiro estiver cheio, espalme-as um pouco, pincele a superfície com gema e 

leve a cozer em forno bastante forte.  
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Estas broas são idênticas às castelares; a grande diferença está na preparação da 

massa. A ausência da farinha torna-as mais macias, embora o sabor seja 

semelhante. Há também a questão da decoração; as broas de espécie são salteadas 

com missangas coloridas, enquanto as castelares são cobertas apenas com gemas. 

Ingredientes: 

 100 ml de água 

 100 g de amêndoa pelada e ralada 

 100 g de coco ralado 

 250 g de açúcar 

 450 g de batata-doce 

 5 gemas + 1 p/ pincelar 

 raspa de 1 laranja 

 missangas coloridas q.b. 

Confeção: 

Descasque as batatas, coza-as e reduza-as a puré. 

Leve o açúcar ao lume com a água e deixe ferver até obter ponto de espadana (a calda 

corre com o aspeto de lâmina). 

Junte o puré de batata-doce, a amêndoa e o coco ralado e deixe ferver, mexendo sempre, 

até ver fazer ponto de estrada (ao passar uma colher na calda, esta deixa uma abertura 

que permite ver o fundo do tacho). Nessa altura, acrescente as gemas e a raspa de 

laranja. 

Retire do lume e deixe arrefecer completamente. Entretanto, ligue o forno a 220° C. 

Faça pequenas broas e disponha-as num tabuleiro previamente untado e enfarinhado. 

Pincele-as com gema de ovo batida e distribua sobre elas as missangas. 

Leve ao forno durante aproximadamente 15 minutos - as broas devem ficar levemente 

queimadas, como os pastéis de nata.  

http://www.docesregionais.com/pasteis-de-nata/
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O mel da cana-de-açúcar é um dos produtos de referência da Madeira, estando 

presente na confeção de diversos doces regionais. Uma das receitas que o inclui é 

esta, que ganha especial relevância nas celebrações de Natal. 

Ingredientes: 

 1 kg de farinha 

 1 limão raspado 

 2 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

 250 g de banha à temperatura ambiente 

 250 g de manteiga à temperatura ambiente 

 4 ovos 

 5 colheres (sopa) de mel de cana 

 500 g de açúcar 

 canela q.b. 

 noz-moscada em pó q.b. 

Confeção: 

Misture os ingredientes secos, as especiarias e a raspa de limão. 

Desfaça as gorduras e incorpore-as no preparado. 

Junte os ovos e o mel e mexa bem. 

Pré-aqueça o forno a 190º C. 

Faça bolinhas com a massa e disponha-as num tabuleiro untado. 

Leve ao forno durante 15 a 20 minutos.  
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Deliciosas e fáceis de fazer, estas broas não devem faltar à mesa no Natal. Em 

Portugal, há regiões em que é tradição fazê-las pelos Santos, havendo também 

quem as coma no dia de Reis. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de erva-doce 

 1,5 colher (sopa) de farinha de milho 

 250 ml de azeite 

 250 ml de mel 

 250 g de açúcar 

 250 g de nozes 

 500 ml de água 

 500 g de farinha de trigo 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve ao lume a água, o açúcar, o azeite, o mel, a erva-doce e o sal, deixando ferver cerca 

de 15 minutos. 

Retire e junte as farinhas, peneiradas juntas, misture bem e adicione as nozes picadas. 

Leve o preparado novamente ao lume, mexendo até a massa se separar do fundo e das 

paredes da panela. 

Molde a massa em bolinhas com formato das broas e risque-as, calcando com as costas 

de um garfo. 

Disponha as broas em tabuleiros polvilhados com farinha e leve a cozer em forno bem 

quente (220º C) só o tempo necessário para ganhar numa ligeira crosta. 

Ainda quentes, passe as broas por açúcar e canela.  
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No Natal, há quem não dispense estas broas, com batata-doce, farinha de milho, 

canela e erva-doce. São muito amarelinhas e saborosas, combinando com a alegria 

e delícias próprias desta quadra festiva. 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de canela 

 1 colher (sopa) de erva-doce 

 1,5 kg de farinha de milho 

 1,75 kg de açúcar 

 2 kg de batata-doce 

 raspa de 1 limão 

 sal q.b. 

 gemas p/ pincelar 

Confeção: 

Coza as batatas em água temperada com sal. Reserve a água e pele as batatas, 

reduzindo-as depois a puré. Pese 2 kg de puré e guarde. 

Leve o açúcar ao lume com um copo da água de cozer as batatas e deixe ferver até fazer 

ponto de pérola (a calda é espessa e corre em fio, ficando uma gota suspensa na 

extremidade, como se fosse uma pérola). Junte o puré de batata e deixe ferver até se ver 

o fundo do tacho. 

Entretanto, peneire a farinha e junte-lhe a canela, a erva-doce e um pouco de sal. Escalde 

a farinha com o preparado de batata e mexa, deixando o puré de batata absorver 

completamente a farinha. Reserve durante a noite. 

No dia seguinte, retire pedaços de massa e molde-os em broas sobre uma tábua 

polvilhada com farinha de trigo. 

Disponha as broas em tabuleiros untados com azeite, pincele-as com gemas e leve a 

cozer em forno quente.  
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Estas broas, típicas da Azinhaga de Santarém, são dos doces de Natal que lhe 

propomos para tornar o seu Natal mais doce, mantendo o sabor da tradição. 

Experimente, são uma delícia! 

Ingredientes: 

 1 kg de açúcar 

 1 l de azeite 

 1 pitada de sal 

 100 g de amêndoas torradas + algumas p/ enfeitar 

 100 g de pinhões 

 2 kg de farinha de trigo 

 250 ml de mel 

 400 g de nozes 

 50 g de canela 

 50 g de erva-doce 

 750 ml de água 

 750 g de farinha de milho 

 ovos p/ pincelar 

Confeção: 

Leve a ferver a água, o azeite e o mel até fazer uma espuma loira. Junte a canela e a erva-

doce e deixe ferver mais 15 minutos. 

Peneire as farinhas com o sal e o açúcar, escalde-as com o preparado anterior e amasse 

como o pão. Depois de bem amassado, junte nozes, amêndoas e pinhões, passados, e 

misture bem. 

Tenda as broas, espete uma ou outra meia amêndoa em cada uma. 

Pincele as broas com ovo e leve a cozer em forno bem quente em tabuleiros untados com 

azeite.  
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Estas broas são tradicionalmente servidas na ceia de Natal, mas podem fazer-se 

em qualquer ocasião. Ingredientes como o coco e a amêndoa, tornam estas broas 

irresistivelmente inigualáveis em termos de sabor e textura. 

Ingredientes: 

 100 g de coco ralado 

 150 g de miolo de amêndoa pelado 

 4 gemas grandes 

 500 g de batata-doce cozida 

 700 g de açúcar 

 leite q.b. 

 missangas coloridas p/ decorar 

Confeção: 

Comece por cozer e reduzir a batata-doce a puré. 

Misture o açúcar com um pouco de água e leve a ferver. Quando atingir o ponto de 

espadana (a calda corre com o aspeto de lâmina), junte a batata-doce, o coco ralado e a 

amêndoa triturada. 

Coza em lume brando, mexendo sempre até fazer estrada (ao passar a colher, vê-se o 

fundo do tacho). 

Depois de frio, junte 3 gemas. Deixe repousar durante umas horas ou, de preferência, de 

um dia para o outro. 

Com as mãos enfarinhadas, molde pequenas broas. 

Pincele a parte superior com gema restante, batida com um pouco de leite. 

Polvilhe as broas com as missangas e leve ao forno, num tabuleiro previamente untado, 

aproximadamente 20 minutos, até as broas ficarem douradas.  
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As broas podres são tradicionalmente feitas no Natal, havendo algumas variantes 

regionais desta maravilha da doçaria portuguesa. 

Ingredientes: 

 1 kg de farinha 

 10 g de canela 

 10 g de erva-doce 

 100 g de amêndoas peladas 

 150 ml de mel 

 250 ml de água 

 400 g de açúcar mascavado 

 50 ml de azeite 

 açúcar p/ polvilhar 

 gemas p/ pincelar 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Ponha um tacho ao lume com todos os ingredientes, exceto a farinha, e mexa bem. 

Quando começar a ferver, junte a farinha, continuando a mexer bem até a massa cozer. 

Deite num recipiente, continuando a mexer, para arrefecer sem ganhar crosta. 

Assim que a temperatura o permitir, amasse à mão e molde broas redondas, colocando 

uma amêndoa em cima de cada uma. Pincele com gema batida. 

Leve ao forno num tabuleiro untado com azeite. Quando prontas, polvilhe as broas com 

açúcar.  
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Em Portugal, as broas são doces tipicamente servidos no dia de Todos os Santos e 

no Natal. Veja como preparar estas broinhas - feitas com uma mistura de farinha 

de trigo e de milho, puré de batata-doce, coco o amêndoa. 

Ingredientes: 

 1 gema 

 1 pitada de sal 

 100 g de amêndoa moída 

 100 g de coco ralado 

 200 g de farinha 

 200 g de farinha de milho 

 3 ovos 

 4 colheres (sopa) de pão ralado 

 500 g de açúcar 

 500 g de puré de batata-doce 

 raspa de 1 laranja 

Confeção: 

Coza batata-doce, descasque e reduza-a a puré. Leve ao lume a batata com o açúcar, 

mexendo sempre para não pegar. Retire e deixe arrefecer. 

Junte os restantes ingredientes, misturando tudo muito bem. 

Quando a massa estiver homogénea, molde broas, coloque-as num tabuleiro untado, pinte 

com a gema batida e leve ao forno até alourarem. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#santos
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Se procura uma receita requintada para fazer este ano, experimente a Charlotte 

de Natal. Os seus amigos e familiares vão adorar! 

Ingredientes: 

Para o bolo 

 1 colher (sobremesa) de maisena 

 1 colher (sobremesa) de manteiga 

 2 colheres (sopa) de cacau 

 2 gemas 

 2 ovos 

 250 ml de leite 

 300 ml de natas 

 5 folhas de gelatina 

 60 g de amêndoa torrada e moída 

 85 g de açúcar 

 casca de 1 limão 

Para a decoração 

 200 g de palitos La Reine 

 bonecos de massapão ou outros 

enfeites alusivos à quadra 

 fios de ovos q.b. 

 

 

 

 

Confeção: 

Ponha as folhas de gelatina de molho, em água fria. 

Leve ao lume o leite com a casca de limão, até ferver. 

À parte, junte o açúcar, a maisena, a manteiga, os ovos e as gemas. 

Retire a casca de limão do leite e verta-o, a ferver, por cima da massa, mexendo sempre. 

Leve a lume brando até engrossar, sem parar de mexer e sem deixar ferver. 

Retire do lume, mexa mais um pouco e junte as folhas de gelatina escorridas. 

Misture bem e deixe arrefecer, mexendo ocasionalmente. Depois de frio, junte as natas 

batidas e, por fim, envolva a amêndoa. 

Forre uma forma redonda com película aderente e encha-a com o preparado. 

Leve ao frigorífico até solidificar (cerca de 6 horas). 

Quando desenformar, cole os palitos à volta da charlotte e envolva-os com uma fita. 

Polvilhe a superfície com o cacau e decore com fios de ovos e bonecos de massapão ou 

outra decoração a gosto.  
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Este ano componha a sua mesa com um cheesecake rico e apelativo. 

Ingredientes: 

Para a base 

 ½ chávena (chá) de maisena 

 ½ chávena (chá) de manteiga 

 ½ colher (sopa) de fermento em pó 

 1 chávena (chá) de açúcar 

 1 chávena (chá) de farinha 

 1 chávena (chá) de nozes moídas 

 2 gemas 

 

 

 

Para o recheio 

 1 colher (chá) de essência de baunilha 

 1 lata de leite condensado 

 2 embalagens de queijo creme 

 200 ml de leite de coco 

 3 ovos 

Para a calda 

 goiaba em calda 

Para a decoração (opcional) 

 cerejas em calda 

 hortelã 

Confeção: 

Misture todos os ingredientes da base, formando com eles uma bola. 

Forre uma forma desmontável média com a massa e reserve. 

Entretanto, prepare o recheio, batendo todos os ingredientes e verta sobre a massa 

reservada. 

Leve ao forno médio durante cerca de 1 hora ou até que, ao espetar um palito, este saia 

seco. Deixe arrefecer e ponha no frigorífico. 

Para fazer a calda, bata as goiabas com a própria calda e leve ao lume, mexendo até 

engrossar. Deixe arrefecer e espalhe sobre o cheesecake. 

Decore com cerejas em calda e folhas de hortelã ou com outros elementos do seu agrado.  
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Enfeite a sua mesa de Natal com uma coroa deliciosa, alusiva a esta quadra festiva. 

As frutas cristalizadas farão o ornamento ideal deste doce apetecível. 

Ingredientes: 

 100 ml de rum 

 1 kg de farinha de trigo 

 1 pitada de sal 

 150 g de manteiga 

 200 g de açúcar 

 200 g de frutas cristalizadas 

 50 g de amêndoas 

 50 g de fermento biológico 

 50 g de miolo de noz 

 7 ovos + 1 clara p/ unir a coroa 

 leite q.b. 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Deite 250 gramas de farinha num recipiente. 

Dissolva o fermento num pouco de leite quente e junte-o à farinha. Amasse bem e deixe 

levedar em local quente. 

Misture o açúcar, a manteiga amolecida, 6 ovos, o sal e a restante farinha. 

Amasse tudo muito bem e, por fim, acrescente a raspa de limão e o rum. 

Deixe levedar novamente, até atingir o dobro do volume, e estenda a massa sobre uma 

superfície polvilhada até obter um retângulo com 0,5 cm de espessura. 

Corte os frutos secos e cristalizados em pedaços, reserve alguns para a decoração e 

distribua os restantes sobre a massa. 

Enrole como se fosse uma torta e junte as duas extremidades, colando-as com clara de 

ovo. 

Ponha a massa num tabuleiro untado e deixe levedar mais um pouco. 

Faça cortes a toda a volta da coroa e pincele-a com ovo batido. 

Leve ao forno (pré-aquecido a 180º C) cerca de 40 minutos. 

Retire, deixe arrefecer um pouco e decore a gosto, usando os frutos que reservou.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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O cozonac (ou kozunak) é um bolo tradicional do leste europeu, feito nas alturas 

festivas do ano. Na Roménia é feito nas principais celebrações, como a Páscoa e o 

Natal. Em países como a Bulgária, Macedónia e Albânia também há a tradição do 

cozonac, mas somente no Natal. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 ½ litro de leite 

 1 colher (chá) de sal 

 1 kg de farinha 

 200 g de manteiga 

 200 g açúcar 

 50 g de fermento em pó 

 8 colheres (sopa) de óleo 

 8 gemas 

 açúcar baunilhado 

 casca de limão ralada 

Para o recheio 

 8 claras 

 1 caneca de açúcar 

 essência de rum 

 miolo de noz q. b. 

 

 

 

Confeção: 

Misture 200 ml de leite a ferver com 250 gramas de farinha e deite sobre a restante 

farinha. Misture bem com uma colher de pau e amasse um pouco com a mão para não 

formar grumos. 

Ponha o fermento em pó a levedar, misturado com 1 colher (chá) de açúcar e um pouco de 

leite amornado. Quando estiver fermentado, deite sobre a massa. 

Misture as gemas com o açúcar e o restante leite, acrescentando depois o sal e o óleo, 

aos poucos. 

Amasse bem o preparado com a mão para que não haja grumos e acrescente a manteiga 

derretida, a casca de limão e o açúcar baunilhado. Amasse mais 15 minutos. 

Quando a massa estiver homogénea, acondicione bem e deixe repousar para crescer. 

Entretanto, prepare o recheio. Bata as claras em castelo com o açúcar. Acrescente depois 

o miolo de noz moído e a essência de rum. 

Estenda folhas de massa, unte-as com o recheio e enrole. 

Ponha o rolo num tabuleiro untado, pincele com ovo e leve a cozer. O cozonac estará 

pronto quando, ao espetar um palito na massa, este sair limpo.  

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve/
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Inove na sua ceia de Natal e presenteie os seus familiares com cupcakes, uns doces 

célebres, pequenos, fáceis de fazer, mas aos quais é difícil resistir.... 

Ingredientes: 

Para os cupcakes 

 ½ chávena de mel 

 1 chávena de castanha de caju picada 

 1 chávena de frutas cristalizadas 

 1 chávena de passas 

 1 colher (café) de essência de baunilha 

 1 pitada de sal 

 100 g de manteiga 

 2 chávenas de açúcar 

 200 ml de leite de coco 

 3 ovos 

 3,5 chávenas de farinha c/ fermento 

Para a cobertura 

 1 colher (sopa) de emulsificante 

 100 ml de água 

 250 g de açúcar em pó 

 corante verde ou vermelho 

 confeitos a gosto p/ decorar 

 

 

 

 

Confeção: 

Aqueça o forno a uma temperatura média/baixa. 

Bata o açúcar, o mel, a manteiga, os ovos, a essência e o sal 

Fora da batedeira, misture o leite de coco, a farinha e as frutas. 

Coloque formas de papel para cupcakes dentro de formas de metal, deite nelas a massa e 

leve a cozer. 

Para a cobertura, bata todos os ingredientes até obter um preparado cremoso. 

Deite num saco de pasteleiro com bico pitanga e aplique em forma de remoinho, sobre 

cada bolinho. Decore com confeitos.  
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Com diferentes camadas e texturas - biscuit de nozes, creme de coco e cobertura 

de chocolate branco - este bolo fará a delícia de todos neste Natal. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 chávena de açúcar 

 1 chávena de farinha 

 4 colheres (sopa) de manteiga 

 4 ovos grandes 

 baunilha q.b. 

 1 cálice de rum p/ a montagem 

Para o biscuit de nozes 

 150 g de nozes moídas 

 2 colheres (sopa) de manteiga 

amolecida 

 3 claras 

 6 colheres (sopa) de açúcar 

Para o creme de coco 

 ½ copo de açúcar 

 1 colher (café) de maisena 

 1 frasco de leite de coco 

 1 pacote de gelatina branca 

 2 copos de leite 

 3 gemas 

 5 colheres (sopa) de água fria 

Para a cobertura 

 100 g de coco fresco ralado 

 2 claras 

 200 g de chocolate branco 

 250 g de natas 

 4 colheres (sopa) de açúcar 

Confeção: 

Aqueça as gemas, o açúcar e a baunilha em banho-maria, batendo sempre até obter uma 

gemada espessa e brilhante. Retire e bata mais 5 minutos. 

Junte a farinha, aos poucos, e a manteiga derretida, misturando delicadamente, com 

movimentos de baixo para cima. 

Incorpore as claras em castelo firme. 

Ponha a massa numa forma redonda (cerca de 22 cm), devidamente untada e polvilhada. 

Leve a cozer em forno médio durante 30 minutos. 

Para preparar o biscuit de nozes, bata a manteiga e o açúcar em creme. Junte as nozes e 

as claras em castelo firme, misturando delicadamente. 

Ponha a massa numa forma do mesmo tamanho da do pão de ló, untada e polvilhada. 

Leve ao forno médio durante 20 minutos. 

Para o creme de coco, bata as gemas com o açúcar. 

Misture a maisena com o leite, juntamente com a gemada e o leite de coco. 

Leve ao lume, mexendo sempre até engrossar. 

http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/


 

 
94 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Humedeça a gelatina na água e, quando estiver mole, junte ao leite quente, mexendo até 

dissolver. Arrefeça e reserve no frigorífico durante 2 horas. 

Entretanto, faça a cobertura. Derreta o chocolate em banho-maria, numa colher (sopa) de 

água, deixe arrefecer um pouco e misture-o com as natas. 

Bata as claras em castelo firme com o açúcar. Incorpore delicadamente os dois 

preparados. 

Estando concluídos todos os passos anteriores, proceda à montagem do bolo, começando 

por cortar o pão de ló ao meio. 

Ponha uma das partes num prato de servir e regue com um cálice de rum. 

Espalhe uma camada de creme de coco gelado e sobreponha a outra metade do pão de 

ló. 

Disponha o biscuit sobre o bolo e cubra com o merengue de chocolate, polvilhando depois 

com o coco fresco ralado. Sirva o bolo bem frio.  
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Feito sobre a base de merengue, alternada com mousse e cobertura de chocolate, 

este bolo é uma verdadeira delícia de Natal. 

Ingredientes: 

Para o merengue de chocolate 

 170 g de açúcar em pó 

 180 g de açúcar pilé 

 25 g de cacau em pó 

 5 claras 

Para a mousse de chocolate 

 4 folhas de gelatina 

 5 gemas 

 500 g de natas 

 75 g de açúcar pilé 

Para a cobertura de chocolate 

 100 g de natas 

 200 g de açúcar pilé 

 200 ml de água 

 6 folhas de gelatina 

 75 g de cacau em pó 

 

 

 

Confeção: 

Para o merengue de chocolate, bata as claras em castelo com o açúcar pilé. 

Envolva a mistura de cacau e açúcar em pó, previamente peneirados em conjunto. 

Faça 3 ou 4 círculos com o merengue (20 cm Ø e 1 cm de espessura), usando um saco de 

pasteleiro de boquilha lisa, sobre folhas de papel vegetal untadas. 

Leve ao forno, a 140º C, durante aproximadamente 45 minutos e reserve. 

Para a mousse de chocolate, bata o açúcar com as gemas e, à parte, bata as natas. 

Demolhe as folhas de gelatina e incorpore-as na mistura das gemas e açúcar. Por fim, 

envolva as natas e reserve. 

Para a cobertura de chocolate, comece por ferver as natas com a água e o açúcar. 

Junte o cacau em pó e deixe a ferver durante 2 minutos. 

Por fim, misture as folhas de gelatina previamente demolhadas. 

Para montar o bolo, coloque os discos de merengue num prato, alternando-os com a 

mousse e revista o bolo com a cobertura de chocolate. Decore a gosto.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#acucar-pile/
http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve/
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A enxovalhada é um bolo de Natal tradicional da doçaria alentejana, mais 

concretamente da região do Alentejo Central (Montemor-o-Novo). É um bolo 

muito saboroso e a receita é simples. Fica com uma consistência que faz lembrar 

uma queijada maciça e o toque final do açúcar e canela faz toda a diferença. 

Ingredientes: 

 1 colher (café) canela em pó + q.b. p/ polvilhar 

 1 colher (sopa) de aguardente 

 1 limão 

 200 g de banha + q.b. p/ untar a forma 

 375 g de açúcar 

 4 ovos 

 500 g de massa de pão 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Bata os ovos e misture muito bem com a massa de pão, amassando com um pouco de 

farinha. 

Adicione o açúcar, a banha e a aguardente. Aromatize com a raspa do limão e canela. 

Misture tudo muito bem. Deite a massa num tabuleiro de forno, untado com banha e 

polvilhado com farinha. 

Leve a cozer em forno pré-aquecido a 180°C. 

Passados 30 minutos, verifique se a massa está cozida, introduzindo no centro um palito e 

certificando-se de que este sai limpo. 

Desenforme sobre uma rede e deixe arrefecer. Corte o bolo em pedaços e polvilhe com 

açúcar misturado com canela. 

  

NOTA: 

A massa de pão pode ser feita em casa ou adquirida nas padarias com fabrico próprio.  



 

 
97 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Este bolo de Natal é feito com uma base de pão de ló, levando um recheio e 

cobertura soberbos, que lhe dão requinte e o tornam num doce inesquecível. 

Ingredientes: 

Para o pão de ló 

 ½ copo de água morna 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 1 pitada de sal 

 12 colheres (sopa) açúcar 

 12 colheres (sopa) de farinha 

 4 ovos 

Para o recheio e cobertura 

 ½ receita de creme de pasteleiro 

 ½ receita de fondant 

 100 g de fios de ovos 

 2 colheres (sopa) de glacê 

 200 g de fruta cristalizada 

 8 metades de noz 

Confeção: 

Prepare o pão de ló, de preferência um dia antes para ficar mais fácil de trabalhar. 

Bata as claras em castelo, com um pouco de sal, e reserve. 

Bata bem as gemas com o açúcar até formar um creme esbranquiçado. 

Misture metade da água e da farinha, adicionada aos poucos, batendo sempre. Junte 

depois a restante quantidade de água e da farinha e, por último, o fermento. 

Desligue a batedeira e misture delicadamente as claras em neve. 

Leve a cozer em forno médio (180º C), numa forma redonda, devidamente untada e 

enfarinhada, até corar (não deixe corar demais para não ressecar o pão de ló). 

Desenforme sobre uma rede de cozinha e deixe arrefecer. 

Corte o bolo ao meio e recheie com o creme pasteleiro. 

Sobreponha as duas partes do bolo e cubra com o fondant. 

Deixe escorrer e mude para o prato de servir. Decore a gosto com fios de ovos, frutos 

cristalizados, glacé e metades de noz. 

  

SUGESTÃO: 

Caso não aprecie fruta cristalizada, pode optar por utilizar pedaços de frutos secos da 

época e passas.  

http://www.docesregionais.com/receita-de-creme-de-pasteleiro/
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fondant/
http://www.docesregionais.com/fios-de-ovos-algarve/
http://www.docesregionais.com/como-fazer-glace/
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve/
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Os bolos Kendel são uma tradição natalícia luxemburguesa, sendo os padrinhos que 

os oferecem aos afilhados. Têm a forma de um bebé e é colocada uma moeda de 

prata na zona do umbigo. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 125 g de açúcar 

 3 claras 

 60 g de farinha de trigo 

 7 gemas 

Para a decoração 

 fios de ovos q.b. 

 passas q.b. 

 1 moeda de prata 

Confeção: 

Bata o açúcar com 6 gemas. 

Junte as claras, batidas em castelo, e a farinha, misturando com cuidado. 

Quando a massa ficar homogénea, acrescente a sétima gema. 

Leve ao forno a cozer numa forma untada com manteiga. Caso tenha uma forma própria, 

coza a massa nela, depois de bem untada. Se não tiver a forma, quando o bolo estiver 

cozido, recorte-o com o formato de bebé. 

Coloque as passas no lugar dos olhos, nariz e boca, utilize os fios de ovos a fazer de 

cabelo e ponha a moeda de prata no sítio do umbigo.  

http://www.docesregionais.com/doce-regional-fios-de-ovos/
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Estes biscoitos amanteigados fazem parte das tradições de Natal na Grécia, embora 

sejam servidos noutras ocasiões festivas, como casamentos e batizados. 

A receita tem diversas variações regionais e está também presente em países do 

Médio Oriente, Europa e América. No entanto, é na Grécia que são mais populares, 

sendo uma referência na doçaria natalícia. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 1 colher (sopa) de conhaque 

 1 gema 

 125 g de amêndoas peladas e picadas (opcional) 

 150 g de manteiga 

 200 g de açúcar 

 200 g de farinha 

 açúcar em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Peneire a farinha com o fermento e reserve. 

Bata a manteiga até ficar um creme esbranquiçado e junte o açúcar, aos poucos, a gema e 

o conhaque. 

Adicione a farinha, em chuva, e trabalhe a massa delicadamente com as mãos. Se 

desejar, adicione as amêndoas. 

Molde os biscoitos no formato tradicional (meia lua ou lua cheia). Também poderá 

estender a massa sobre uma superfície lisa, deixando cerca de 1 dedo de espessura, e 

cortá-la com moldes para biscoito. 

Coloque num tabuleiro untado e leve a cozer a 180º C. 

Deixar arrefecer e passe os biscoitos por açúcar em pó. Coloque-os no prato de servir e 

peneire generosamente açúcar em pó sobre eles. 
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Estes pequenos bolos amanteigados e em forma de concha são de origem francesa. 

Dependendo do gosto e/ou da ocasião, podem ser adicionados diferentes sabores à 

massa, sendo a baunilha o sabor de referência nesta receita. 

Ingredientes: 

 ½ chávena de açúcar 

 ½ chávena de manteiga à temperatura ambiente 

 ½ colheres (chá) de essência de baunilha 

 1 pitada de sal 

 8 chávenas de farinha de trigo 

 8 colheres (chá) de fermento em pó 

 2 ovos 

 raspa de ½ limão 

 açúcar em pó p/ polvilhar (opcional) 

Confeção: 

Pré-aqueça o forno a 230º C. 

Misture bem a farinha, o fermento e o sal. 

Bata a manteiga, o açúcar e a essência de baunilha até obter um preparado cremoso e 

liso. 

Acrescente os ovos, um a um, batendo bem após cada adição. 

Adicione a farinha, mexendo delicadamente, e junte a raspa de limão. 

Unte e polvilhe os moldes próprios para madeleines, enchendo depois as cavidades 

destes com a massa (caso não tenha o molde dos biscoitos, faça bolinhas e achate-as 

com um garfo). Deixe repousar durante 8 minutos. 

Leve a cozer cerca de 10 minutos ou até dourar. 

Deixe arrefecer os biscoitos e desenforme-os. Se desejar, polvilhe com açúcar em pó. 

 

NOTA: 

Poderá guardar as madeleines num pote com tampa. 
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A massa destas broas é feita com uma mistura de farinha de trigo e farinha de 

milho, sendo-lhe adicionadas canela, erva-doce, abóbora e raspa de limão. 

Ingredientes: 

 1 colher (sobremesa) de canela 

 1 colher (sobremesa) de erva-doce 

 15 g de fermento de padeiro 

 2 a 3 kg de abóbora-menina 

 325 g de açúcar 

 40 g de manteiga 

 625 g de farinha de trigo 

 750 g de farinha de milho branco 

 raspa de 1 limão 

 sal q.b. 

Confeção: 

Coza a abóbora em água temperada com sal. 

Peneire a farinha de milho e escalde-a com a água de cozer a abóbora (a farinha deve 

ficar toda molhada). Tape com um pano e deixe descansar durante 1 hora. 

Desfaça o fermento com um pouco de água (morna) em que cozeu a abóbora. Junte à 

farinha de milho que, entretanto, já repousou. Junte ainda a farinha de trigo, a erva-doce, a 

canela, o açúcar, a manteiga, a raspa do limão, a abóbora em puré e 1 pitada de sal 

dissolvido num pouco de água onde a abóbora cozeu. 

Amasse tudo muito bem e polvilhe com farinha. 

Tape com um pano e deixe levedar em local tépido. Geralmente faz-se uma marca no 

alguidar 8 cm a 10 cm acima do nível desta massa; quando atingir essa marca, considera-

se levedada. 

Tenda as merendeiras e leve-as a cozer em forno bem quente. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Estes muffins são deliciosos e ótimos para saborear na manhã de Natal ou até para 

oferecer como lembrança. Divertidos, festivos e muito simples de fazer... 

Ingredientes: 

(para 12 muffins) 

 1 colher (chá) de canela 

 1 pitada de sal 

 110 g de arandos secos (cranberries) 

 112 g de açúcar 

 150 g de cerejas sem caroços, cortadas em quatro 

 2 colheres (chá) de fermento em pó 

 2 ovos 

 280 g de farinha de trigo 

 3 colheres (sopa) de óleo 

 390 g de iogurte natural 

 açúcar mascavado p/ polvilhar 

Confeção: 

Pré-aqueça o forno a 190° C e coloque forminhas de papel nas formas próprias para 

muffins ou queques. 

Peneire a farinha, o fermento, a canela e o sal numa tigela grande. Junte o açúcar e 

misture bem. 

Á parte, bata bem o iogurte, o ovo e o óleo. 

Deite o preparado sobre os ingredientes secos, junte os arandos e as cerejas, misturando 

levemente, somente para incorporar os ingredientes (não misture demasiado para os 

muffins não ficarem duros). 

Divida a massa entre as forminhas preparadas, polvilhe com o açúcar e leve ao forno por 

12-15 minutos ou até que cresçam. Faça o teste do palito para verificar a cozedura. 

  

SUGESTÃO: 

Se não encontrar arando seco, substitua-o por passas. Embora tenham um sabor 

diferente, a consistência é praticamente a mesma e as passas também ficam muito bem.  



 

 
103 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Veja como preparar a receita brasileira deste doce tradicional italiano, que 

introduz o vinho branco e ingredientes típicos do Brasil, como a castanha-do-pará. 

Ingredientes: 

 1 cálice de vinho branco 

 1 chávena (chá) de leite 

 1 colher (café) de sal 

 100 g de passas s/ sementes 

 2 colheres de gordura (vegetal ou hidrogenada) 

 2 colheres de margarina 

 200 g de castanha-do-pará (ou caju) triturada 

 200 g de frutas cristalizadas 

 3 colheres de fermento biológico 

 3 ovos 

 500 g de farinha 

 6 colheres de açúcar 

Confeção: 

Misture o fermento com um pouco de farinha, água e açúcar, cubra e deixe repousar 

durante 15 minutos. 

Junte os ingredientes restantes, menos as passas, as frutas cristalizadas e as castanhas, 

e bata muito bem até levantar bolhas. Deixe levedar durante 40 minutos. 

Junte as frutas cristalizadas, as passas e as castanhas, pondo depois a massa numa 

forma untada com margarina e polvilhada com farinha. 

Ponha uma bolinha de massa num copo de água e, quando esta subir, acenda o forno e 

espere mais 15 minutos. 

Com uma faca, faça um corte em formato de cruz no panetone, pincele com gema e leve a 

cozer em forno quente. 

 

Sabia que... 

O panetone surgiu em Itália, onde era servido em ocasiões especiais, 

sobretudo no Natal. A receita chegou ao Brasil na sequência da vaga 

de imigração do século XIX, mas o bolo seduziu de tal forma os 

brasileiros que, hoje em dia, o Brasil, é o segundo maior produtor do 

mundo de Panetone, logo a seguir a Itália  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada
http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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O panetone é um doce tradicional de Natal oriundo de Milão, no norte da Itália. 

Trata-se de uma espécie de pão doce com um aroma suave de baunilha, sendo a 

massa enriquecida com frutas secas e cristalizadas. 

Ingredientes: 

 ½ chávena (chá) de leite 

 ½ chávena (chá) de mel 

 ½ colher (chá) de sal 

 ½ colher (sopa) de essência de panetone 

 1 chávena (café) de açúcar 

 1 chávena (café) de óleo de milho 

 1 gema 

 1 ovo inteiro 

 30 g de fermento biológico 

 250 g de frutas cristalizadas 

 3,5 chávenas (chá) de farinha 

Confeção: 

Misture o leite e o açúcar e leve ao lume até amornar. 

Ponha o leite numa tigela, junte o fermento e mexa até dissolver. 

Junte 1 chávena de farinha, mexendo até a massa ficar homogénea. Cubra com película 

aderente e deixe levedar durante 30 minutos em local aquecido. 

Enquanto isso, leve o óleo e o mel a levantar fervura. Retire e deixe amornar um pouco. 

Junte o ovo, a gema e a essência de panetone, batendo sempre. Reserve. 

À parte, misture a farinha restante com o sal. Adicione à massa já crescida o creme de 

ovos, alternando com a farinha e misturando sempre. 

Em seguida, ponha a massa numa superfície polvilhada e bata durante 15 minutos, ou até 

esta se soltar das mãos. 

Coloque a massa numa tigela, cubra novamente com película aderente e deixe crescer 

durante mais 45 minutos em local aquecido. 

Abra a massa e espalhe as frutas cristalizadas. Enrole como se fosse uma torta e coloque 

numa forma de papel próprias para panetone com capacidade para 500 gramas. Ponha a 

massa até a metade da altura e deixe crescer mais 30 minutos. 

http://www.docesregionais.com/como-fazer-essencia-de-panetone/
http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
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Ligue o forno a temperatura média e leve a cozer durante 45 minutos, ou até o panetone 

dourar. 

  

Curiosidade... 

Há várias lendas alusivas à criação deste doce natalício. Uma das mais 

difundidas diz a que o doce surgiu no século XV, partindo do amor de 

um rapaz pela filha de um padeiro. O rapaz, Toni, que não fora 

aprovado pelo pai da moça, disfarçou-se de ajudante de padeiro e 

preparou um pão doce diferente, tanto pelo tamanho como pelo 

formato, que parecia o de uma igreja. O pão começou a fazer tanto 

sucesso que todos queriam saborear tal novidade e o rapaz atribuiu a 

receita ao pai da rapariga. Os anos passaram e o pão passou a ser 

conhecido como "pan di Toni", atualmente designado panetone. 
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O Pão de Ló, também designado bolo esponjoso, é um doce tradicional, com 

origem na doçaria conventual. Feito à base ovos, açúcar e farinha, caracteriza-se 

pela sua massa alta e fofa, sendo muito apreciado em qualquer ocasião e, em 

Portugal, é imprescindível nas alturas festivas do Natal e Páscoa. 

Ingredientes: 

 180 g de farinha 

 200 g de açúcar 

 6 ovos médios 

Confeção: 

Pré-aqueça o forno a 180º C. Unte e polvilhe uma forma de chaminé e reserve. 

Bata os ovos com o açúcar até obter uma massa fofa e esbranquiçada. Junte depois, sem 

bater, a farinha peneirada. 

Deite o preparado na forma e leve a cozer em durante cerca de 30 minutos ou até a massa 

se separar das paredes da forma. 

Retire o bolo do forno, deixe arrefecer e desenforme. 

  

Sabia que... 

Sendo um doce de origem conventual, o nome do bolo está 

relacionado com a fé católica, tendo sido assim designado em 

homenagem a Ló, sobrinho de Abraão, salvo por anjos, nas vésperas 

da destruição da cidade de Gomorra pela ira de Deus. 

  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa
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No Minho, este pão de ló, muito rico em ovos, é particularmente apreciado em 

ocasiões festivas, como a época natalícia e a Páscoa. 

Ingredientes: 

 12 gemas 

 130 g de farinha de trigo c/ fermento 

 250 g de açúcar 

 4 ovos 

Confeção: 

Unte uma forma de chaminé e forre-a com papel vegetal, também ele untado. Reserve. 

Bata muito bem as gemas com os ovos e o açúcar, até obter uma gemada volumosa e 

esbranquiçada (cerca de 25 minutos com batedeira e 45 minutos à mão). 

Adicione a farinha em chuva e continue a bater até perfazer o tempo, isto é, 35 minutos à 

máquina e 1 hora à mão. 

Leve a cozer em forno quente, pré-aquecido bem quente, cerca de 30 a 40 minutos. 

A meio da cozedura, quando o pão de ló já estiver bem crescido e fofo, reduza o calor e 

tape a forma com papel vegetal barrado com manteiga. Desta forme, evitará que escureça 

muito à superfície, antes de cozer por dentro. 

 

NOTA: 

A cozedura descrita refere-se à efetuada em fornos domésticos. Contudo, o pão de ló fica 

muito mais bem cozido nos chamados fornos de padeiro, aquecidos a lenha. Neste caso, é 

cozido dentro duma tigela de barro não vidrado, no centro do qual é colocada invertida 

uma tigela pequena. A forma é forrada com papel, como se disse, sendo as pontas viradas 

para dentro e o conjunto tapado com uma tigela igual à que serve de recipiente.  
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Conhecido tradicionalmente por “Bolinhol”, esta é a mais famosa especialidade 

gastronómica de Vizela. Destaca-se entre os pães de ló tradicionais pela sua forma, 

a massa levemente húmida e por ser o único que leva cobertura. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 24 gemas 

 3 claras 

 300 g de farinha bem peneirada 

 400 g de açúcar 

Para a cobertura 

 1 copo de água 

 200 g de açúcar 

 

Confeção: 

Bata as gemas e as claras com o açúcar até obter um preparado espesso e 

esbranquiçado. Junte a farinha e bata apenas o necessário para ficar bem misturada. 

Deite a massa em formas retangulares, forradas com papel costaneira (grosso). 

Leva-se o pão de ló a cozer em forno quente (220º C). A meio da cozedura, reduza o calor 

e deixe acabar de cozer o pão de ló até atingir o ponto de bolo (ao espetar um palito, este 

sai seco). Deixe arrefecer um pouco, desenforme e retire o papel dos lados. 

Para a cobertura, leve o açúcar e a água ao lume até fazer uma calda em ponto de voar 

fraco (112º C). 

Deixe a calda amornar e espalhe-a depois sobre a superfície e os lados do pão de ló, em 

movimentos vaivém, até a calda se tornar opaca. 

 

NOTA: 

Conserve o pão de ló em local seco, num recipiente fechado e forrado com um papel 

absorvente. 

 

Sabia que... 

A receita, tal como a conhecemos (que se acredita ter por base o pão 

de ló das Carmelitas do Convento de Guimarães, famoso pelo menos 

desde o século XVIII), deve a sua designação e aspeto peculiar, a 

lembrar a forma retangular de um barco, a Joaquina Ferreira da Silva. 

Esta senhora está na génese da famosa «Casa do Bolinhol», em Vizela, 

pois foi ela que idealizou o bolo, que levava para as feiras embrulhado 

em “linhol”.  
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Em Portugal, existem diferentes variedades deste bolo, sendo o pão de ló de 

Alfeizerão um dos mais simbólicos na doçaria regional e tradicional portuguesa. 

Ingredientes: 

 150 g de farinha 

 25 gemas 

 4 ovos inteiros 

 450 g de açúcar 

 manteiga p/ untar a forma 

Confeção: 

Misture os ovos inteiros com o açúcar e, quando a mistura estiver esbranquiçada, junte, a 

pouco e pouco, as gemas desfeitas. 

Bata durante aproximadamente 20 minutos (batedor manual) ou 10 minutos, com o 

batedor elétrico. Quando parar de bater, junte a farinha, envolvendo-a delicadamente para 

não abater o preparado. 

Forre uma forma redonda com papel manteiga, unte-o com manteiga e, em seguida, deite 

a massa. No final, tape a forma com uma folha do mesmo papel. 

Leve a cozer em forno quente (220º C), cerca de 10 minutos. Quando estiver pronto, retire 

e deixe arrefecer na forma. 

Quando estiver bem frio, retire o pão de ló da forma com o papel e passe uma espátula 

comprida por baixo do bolo, para o soltar do papel. 

Coloque num prato e, de preferência, sirva o pão de ló no dia seguinte ao da confeção. 

  

Para saber mais... 

Alfeizerão é uma pequena vila do concelho de Alcobaça, no distrito 

de Leiria, que passou a ser conhecida devido a este delicioso bolo 

secular de origem conventual. Conheça aqui toda a história do pão de 

ló de Alfeizerão.  

http://www.docesregionais.com/historia-do-pao-de-lo-de-alfeizerao/
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Este é um dos doces regionais mais conhecidos do Ribatejo. Trata-se de um pão de 

ló cremoso e húmido, daqueles cujo interior se pode poder saborear à colherada... 

Ingredientes: 

 150 g de farinha 

 14 gemas 

 4 claras 

 300 g de açúcar 

Confeção: 

Bata as gemas e as claras com o açúcar durante 20 minutos na batedeira. 

Junte a farinha peneirada e bata um pouco mais. 

Deite a massa numa forma redonda muito bem untada. 

Leve o pão de ló a cozer em forno moderado. Verifique a cozedura, porque o meio deve 

ficar mal cozido.  
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Este delicioso pão de ló, vulgarmente conhecido por Pão Leve, é um doce 

tradicional da Covilhã, na região centro de Portugal. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 18 colheres (sopa) de açúcar 

 18 ovos 

 500 g de farinha de trigo 

Confeção: 

Bata bem os ovos com o açúcar. 

Junte a farinha, previamente misturada com o fermento, e bata de novo muito bem. 

Deite a massa em tachos untados com azeite e com o fundo forrado com papel. 

Leve a cozer em forno bem quente. O pão de ló deve ficar húmido.  
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O autêntico pão de ló de Margaride é cozido em forno de lenha, em formas de 

barro não vidrado, constituídas por três tigelas - duas iguais e uma mais pequena, 

sendo esta colocada, invertida, no centro de uma das outras, formando um cano. 

Ingredientes: 

 1 pitada de sal 

 19 gemas 

 250 g de farinha 

 500 g de açúcar 

 6 ovos inteiros 

 casca de 2 limões 

Confeção: 

Deite os ovos, o açúcar, as cascas de limão e o sal num recipiente amplo e bata até a 

mistura clarear e fazer castelo (a massa faz um montinho quando se deixa cair de uma 

colher). 

Retire as cascas de limão e, aos poucos, junte a farinha em chuva, peneirada no 

momento. Note que a farinha não deve ser batida, mas sim bem misturada com as mãos, 

sendo, por isso, necessária a participação de duas pessoas — uma para peneirar e outra 

para envolver a farinha. Este processo manual poderá durar aproximadamente ½ hora e o 

pão de ló com uma textura muito fofa. No entanto, poderá também fazê-lo numa batedeira 

elétrica, que lhe irá poupar tempo. 

Deite a massa numa tigela previamente forrada com papel manteiga (ou outro papel 

grosso) untado, em quadrados sobrepostos. Encha a forma de pão de ló até um pouco 

mais de meio, vire os bicos do papel para dentro e tape com a segunda tigela. 

Leve a cozer em forno moderadamente quente, durante 30 a 45 minutos no máximo. 

Verifique a cozedura com um palito. 

Retire do forno e desenforme, deixando depois arrefecer o seu pão de ló de Margaride. 

 

Sabia que... 

Em 2011, a Câmara Municipal de Felgueiras apresentou a candidatura 

deste pão de ló às 7 Maravilhas da Gastronomia, na categoria de 

doces. 

A qualidade e excelência deste doce regional foram reconhecidas pela 

Casa Real Portuguesa, tendo sido atribuído à sua criadora, D. Leonor 

Rosa da Silva, o título de "Doceira da Casa Real”.  
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Uma das receitas mais populares e procuradas desta quadra é o pão de ló, com a 

sua textura suave e esponjosa. Esqueça a correria das compras e atreva-se a fazer a 

sua receita caseira para este Natal... 

Ingredientes: 

 1 laranja 

 2 colheres (chá) de fermento em pó 

 300 g de farinha de trigo 

 400 g de açúcar 

 6 ovos 

 açúcar em pó p/ polvilhar (opcional). 

Confeção: 

Peneire a farinha com o fermento. 

Retire a raspa da laranja e esprema-lhe o sumo. 

Junte 300 gramas do açúcar às gemas, bata durante 15 minutos e adicione a raspa da 

laranja, mexendo bem. 

Bata as claras em castelo, junte-lhes o resto do açúcar, aos poucos e batendo sempre até 

ficarem bem firmes. 

Incorpore as claras nas gemas, alternando com a farinha. 

Junte o sumo de laranja e misture muito delicadamente. 

Deite a mistura numa forma previamente untada e polvilhada e leve a cozer, em forno pré-

aquecido a 180º C., durante 40 minutos. 

Retire, deixe arrefecer bem, desenforme e sirva o pão de ló decorado a gosto, podendo 

ser polvilhado com açúcar em pó.  

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve/
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Este bolo, com inquestionável origem na doçaria conventual, é considerado o ex 

libris da cidade de Ovar. Depois de pronto, a massa mantém-se húmida, deixando 

transbordar o seu característico recheio de ovos-moles. 

Ingredientes: 

 125 g de farinha 

 18 gemas 

 250 g de açúcar 

 5 claras 

Confeção: 

Bata as gemas com as claras e o açúcar, durante alguns minutos, até obter um preparado 

espesso, com um volume largamente superior ao inicial. 

Adicione a farinha, previamente peneirada pelo menos duas vezes, e bata suavemente. 

Unte uma forma redonda (22 cm Ø) e forre-a com papel vegetal. 

Deite a massa na forma e leve o pão de ló a cozer durante cerca de 15 minutos, em forno 

pré-aquecido a 180º C. Deverá desligar o forno após o tempo de cozedura indicado e 

deixar a porta do forno aberta. Retire o bolo somente quando o forno estiver frio. 

A superfície do bolo deve ficar húmida, parecendo que a massa não está totalmente 

cozida. No entanto, o processo é mesmo assim pois, desta forma, no dia seguinte, o pão 

de ló mantém a humidade característica, proporcionada pelo recheio de ovos moles. 

Para saber mais... 

Não se conhecem ao certo as circunstâncias ligadas à criação e 

divulgação deste doce tradicional de Ovar. Apenas se sabe que tem 

origem conventual, especulando-se que alguma freira tenha divulgado 

a receita a um familiar ou amigo residente na cidade. Sabe-se também 

que a sua confeção é anterior ao século XVIII. No século XIX, a receita 

era confecionada por várias das famílias de Ovar, registando-se 

pequenas variações. 

Uma dessas famílias criou o hábito de, nas quadras festivas do Natal e 

da Páscoa, presentar aos seus clientes e amigos com os já célebres 

pães de ló. Esta iniciativa deu azo a que o fabrico desta especialidade 

da doçaria conventual registasse um aumento considerável no final do 

século XIX. Era tradição que os habitantes locais fornecessem ovos, 

açúcar e farinha de trigo, levando para si as claras restantes e 

pagando o chamado "feitio de fabrico". Os pães de ló eram então 

transportados em cestos ou tabuleiros, enfeitados com panos de linho 

bordados, que eram utilizados exclusivamente para esse fim.  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa
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Existem em todo o mundo diferentes receitas do tradicional pão de Natal, cada 

uma delas com características próprias; os frutos secos são um ingrediente comum. 

Ingredientes: 

 1 chávena de ananás em calda 

 1 chávena de bicarbonato de sódio 

 1 chávena de nozes moídas 

 1 chávena de tâmaras picadas 

 1 colher de fermento em pó 

 1 pitada de sal 

 3 chávenas de farinha de trigo 

 3 colheres de açúcar 

 3 colheres de leite 

 3 colheres de manteiga derretida 

 3 ovos 

Confeção: 

Bata as gemas com o açúcar até ficarem fofas. 

Acrescente a manteiga e bata. 

Misture o ananás (batido no liquidificador com o leite), as nozes e as tâmaras, ligando 

muito bem. 

Junte a farinha, já peneirada com o fermento, o bicarbonato e o sal, aos poucos e 

alternadamente com as claras batidas em castelo. 

Deite a massa numa forma de bolo inglês, forrada e bem untada, e leve a cozer em forno 

moderado, cerca de uma hora.  

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve/
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Esta sobremesa típica de Évora integra a riquíssima doçaria conventual do 

Alentejo. A receita terá sido criada e confecionada pelos frades e freiras 

conventuais que existiam por todo o Alentejo, conhecendo-se atualmente diferentes 

variações de região para região. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 300 ml de água 

 480 g de amêndoa moída (sem pele) 

 500 g de açúcar 

 6 ovos 

 

 

Para a calda 

 12 gemas 

 390 g de doce de chila 

 400 g de açúcar 

 400 ml de água 

 6 ovos inteiros 

Para a cobertura 

 açúcar em pó 

 fios de ovos p/ decorar (opcional) 

Confeção: 

Comece por preparar a massa do bolo, levando ao lume o açúcar com a água até fazer 

ponto de pasta (a calda começa a borbulhar nas bordas da panela). 

Junte a amêndoa ralada e os ovos batidos, até obter um preparado espesso, levando 

depois a cozinhar em lume moderado. Mexa bem até que o preparado se descole do 

tacho. Retire do calor e deixe arrefecer um pouco. 

Forre com a massa uma forma redonda, previamente untada. Comece por cobrir o fundo, 

pressionando bem com as mãos. Forre depois as partes laterais com a restante massa 

bem esticada e reserve. 

Para a calda, leve a ferver o açúcar com a água até obter a consistência própria do ponto 

de fio (mergulhando uma colher na calda, esta deverá correr facilmente, em fio, mas 

aderindo à colher uma pequena camada de açúcar). 

Junte 6 gemas às colheradas, virando-as à medida que vão cozendo. Depois de prontas, 

retire-as do lume. 

À parte, misture as 6 gemas restantes com o doce de gila e deixe cozer. 

Coloque o doce de gila sobre a massa previamente enformada e vá dispondo os dois 

doces em camadas alternadas: primeiro o doce de gila e, em seguida, as capas formadas 

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta
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com as gemas e a calda de açúcar. Envolva, por fim, com massa de amêndoa, de forma a 

cobrir o recheio, dando ao bolo a forma de pão. 

Leve a alourar em forno moderado, entre 180º e 190º C, entre 10 a 15 minutos. O bolo 

deve ficar levemente tostado, como acontece com o pão. 

Desenforme só depois de frio e polvilhe com açúcar em pó, decorando com fios de ovos, 

se desejar.  
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Um bolo preparado em camadas, sendo no final cortado aos quadrados. A primeira 

camada serve de base e é seguida de outras duas com ingredientes que se 

combinam para formar uma verdadeira delícia de Natal. 

Ingredientes: 

Para a 1ª camada do bolo 

 1 pacote de manteiga 

 5 colheres de açúcar 

Para a 2ª camada 

 1 lata de leite condensado 

 150 g de coco ralado 

Para a 3ª camada 

 2 colheres de manteiga de amendoim 

 200 g de chocolate Toblerone 

 

 

Confeção: 

Prepare a primeira do bolo, juntando o açúcar com a manteiga derretida. Mexa com as 

mãos até formar uma bola e estenda a massa no fundo de um pirex quadrado. 

Leve ao forno 15 a 20 minutos. 

Entretanto, prepare a segunda camada, misturando o leite condensado com o coco. 

Adicione este preparado à camada anterior e leve ao forno durante 15 minutos. 

Prepare a terceira camada, começando por derreter o chocolate em banho-maria. 

Junte a manteiga de amendoim e coloque por cima das restantes camadas. 

Ponha no frigorífico e deixe repousar durante 24 horas. 

Na altura de servir, corte o bolo em pequenos quadrados, todos com a mesma dimensão.  
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Um bolo aromático e tem uma apresentação muito apelativa. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 colher (chá) de açúcar ou mel 

 1 gema 

 1 pitada de sal 

 120 ml de leite morno 

 15 g de fermento biológico 

 30 g de manteiga 

 300 g de farinha 

Para o recheio 

 1 ou 2 colheres (chá) de canela 

 3 a 4 colheres (sopa) de açúcar 

 50 g de manteiga 

 

Confeção: 

Dissolva o fermento em água morna e reserve. 

Misture o leite com o açúcar (ou mel) e junte a manteiga, misturada com a gema. 

Acrescente a farinha, o sal e, por fim, o fermento. Amasse bem. 

Deite a massa numa tigela untada e tape bem, deixando levedar num lugar quente durante 

1 ou 2 horas. 

Depois de lêveda, sove a massa com a mão e estenda-a sobre uma superfície lisa até ficar 

com 1 cm de espessura. 

Para o recheio, bata bem a manteiga e misture-a depois com o açúcar e canela. 

Aplique a mistura anterior sobre a camada de massa e enrole bem. 

Corte o rolo ao meio no sentido do comprimento e enrole as duas metades uma na outra, 

deixando o lado com o recheio para cima. Junte as extremidades para fechar o círculo. 

(Veja o tutorial aqui) 

Coloque num tabuleiro untado e leve a cozer, a 200 ° C, durante 20 minutos. Nos últimos 5 

ou 10 minutos, reduza a temperatura para os 180 ° C. 

 

SUGESTÃO: 

Em vez do açúcar, poderá preparar a massa com mel, que acentua o sabor e liga bem 

com a canela.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=654232687927536&set=a.627873810563424.1073741825.231674426850033&type=1&theater
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Talassas é o nome português para as bolachas americanas, normalmente conhecidas 

por gaufres ou waffles. Há algumas variantes nas receitas e, em Portugal, este é um 

doce típico da Covilhã, embora se alargue a toda a região das Beiras, onde são 

tradicionalmente feitas na altura do Natal. 

Ingredientes: 

 100 g de manteiga 

 250 g de açúcar 

 250 g de farinha 

 7 ovos 

Confeção: 

Trabalhe bem a manteiga até ficar em creme. 

Junte o açúcar e os ovos e bata tudo muito bem. 

Adicione a farinha e misture. 

Aqueça muito bem a forma das talassas e unta-a com manteiga. 

Coloque uma colher de massa na forma, feche-a e deixe cozer a bolacha. 

Apare as bordas das talassas e sirva-as com açúcar em pó, geleia, caramelo, mel, gelado 

ou qualquer outro doce. Se desejar guardar, coloque-as em caixas de folha forradas com 

papel vegetal. 
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A base de massa, com uma textura fofa, doce e seca, contrasta com a cobertura 

crocante, caramelizada com um delicioso sabor a amêndoa. 

Uma deliciosa conjugação de texturas e apresentação apelativa fazem desta tarte 

um doce tradicional de Natal muito apreciado... 

Ingredientes: 

Para a massa 

 100 g de manteiga 

 200 g de açúcar 

 200 g de farinha 

 2 ovos 

Para a cobertura 

 100 g de açúcar 

 100 g de manteiga 

 125 g de amêndoas 

 50 ml de leite 

Confeção: 

Peneire a farinha juntamente com o açúcar para um recipiente. Faça uma cova no meio e 

deite aí os ovos e a manteiga em bocadinhos. 

Trabalhe todos os ingredientes rapidamente de modo a obter uma massa um pouco mais 

mole que a vulgar massa areada. 

Deite a massa numa tarteira e leve a cozer em forno quente durante cerca de 20 minutos. 

Entretanto, escalde as amêndoas, pele-as e corte-as ao alto, em palitos grossos. 

Misture as amêndoas com o açúcar, a manteiga e o leite. Leve ao lume para ferver e 

engrossar, mexendo sempre. 

Deite o preparado de amêndoa sobre a massa da tarte, espalhe e leve a alourar em forno 

quente.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#massa-areada
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Uma boa sugestão para fazer uma receita tradicional neste Natal. 

Ingredientes: 

Para a base 

 massa folhada 

Para o recheio 

 ½ kg de ameixas pretas 

 150 g de açúcar 

 água q.b. 

Para a cobertura 

 gemas p/ pincelar 

 açúcar em pó (opcional) 

 

 

Confeção: 

Lave as ameixas e ponha-as de molho durante algumas horas. Quando já estiverem 

moles, tire-lhes os caroços e leve-as ao lume, com o açúcar e um pouco de água, 

deixando ferver até obter uma espécie de puré. 

Estenda a massa folhada com o rolo e corte-a em quadrados, com cerca de 8 cm. 

Ponha o recheio no centro de cada quadrado de massa. 

Faça um corte diagonal partindo dos cantos, mas sem chegar ao centro. 

Dobre uma metade de cada canto para o centro, formando uma estrela. Humedeça os 

cantos com água para os manter selados. 

Pincele as tartes com gema e leve a cozer em forno quente (225º C) até que a superfície 

fique dourada, aproximadamente 15 minutos. 

Quando retirar, deixe arrefecer um pouco e polvilhe as tartes com açúcar em pó, que as 

tornará ainda mais apelativas.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-massa-folhada/
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Esta maravilhosa e aromática torta de laranja é uma receita tipicamente 

portuguesa, sendo muito comum no Natal. Nela encontramos o sabor, aroma e 

textura que idealizamos quando pensamos numa torta de laranja… 

Ingredientes: 

 1 colher (sobremesa) de maisena 

 1 laranja 

 200 ml de sumo de laranja 

 250 g de açúcar + q.b. p/ a forma 

 6 ovos 

 açúcar pilé p/ polvilhar 

Confeção: 

Misture os ovos com o açúcar, sem bater. 

Desfaça a maisena no sumo e adicione à mistura anterior, juntamente com a raspa de 

laranja. 

Deite o preparado num tabuleiro retangular, untado com margarina e polvilhado com 

açúcar. 

Leve a cozer em forno brando, durante cerca de 20 minutos. 

Desenforme sobre um pano húmido, polvilhado com açúcar, e enrole a torta com a ajuda 

do pano. No final, polvilhe com açúcar pilé.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#acucar-pile
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Veja como preparar este doce tradicional de Natal, ideal para a mesa da consoada. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 colher (sopa) de água morna 

 100 g de açúcar 

 15 g de cacau em pó 

 3 ovos 

 90 g de farinha de trigo 

Para o creme e cobertura 

 ½ colher (café) de essência de baunilha 

 100 g de chocolate em tablete 

 175 g de manteiga 

 350 g de açúcar em pó 

Confeção: 

Bata os ovos com o açúcar, até duplicar de volume. 

À parte, misture a farinha e o cacau. Envolva depois no preparado dos ovos, com a água 

morna. 

Coloque a massa no tabuleiro e leve ao forno pré-aquecido a 220º C, num tabuleiro 

forrado com papel vegetal untado, cerca de 20 minutos. 

Quando a massa estiver cozida, retire do forno e deite sobre uma folha de papel vegetal 

polvilhada com açúcar. Retire o papel que forrava o tabuleiro e deixe arrefecer. 

Entretanto, prepare o creme de manteiga, batendo esta até ficar bem mole. 

Junte depois o açúcar em pó e bata até obter uma mistura fofa. 

Separe 4 colheres (sopa) deste creme e aromatize-o com a essência de baunilha. 

Derreta o chocolate, acrescente-o ao creme de manteiga e reserve. 

Barre a torta com o creme de baunilha e enrole, auxiliando-se do papel vegetal. 

Decore a torta a seu gosto, colocando uma cobertura do creme de manteiga com 

chocolate.  

http://www.docesregionais.com/como-derreter-chocolate/
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Esta torta é um dos doces tradicionais de Natal, presente à mesa de grande parte 

das famílias portuguesas, sendo frequentemente servida como sobremesa. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 16 colheres (sopa) de açúcar 

 2 colheres (sopa) de farinha 

 250 g de miolo de nozes raladas 

 6 ovos 

Para o recheio e cobertura 

 ovos-moles q.b. 

Para a decoração 

 miolo de nozes q.b. 

 fios de ovos (opcional) 

Confeção: 

Bata muito bem as gemas com o açúcar. 

Bata as claras em castelo firme. 

Incorpore delicadamente as claras na gemada, sem bater, alternando com as nozes e a 

farinha misturada com o fermento.. 

Deite o preparado num tabuleiro untado com manteiga e leve a cozer em forno brando 

cerca de 30 minutos. Convém verificar a cozedura. 

Depois de cozida, desenforme a massa sobre um pano, recheie com ovos-moles e enrole. 

Cubra a torta com ovos-moles, decore com metades de noz ou nozes picadas 

grosseiramente e, se desejar, coloque alguns fios de ovos.  

http://www.docesregionais.com/ovos-moles-aveiro/
http://www.docesregionais.com/doce-regional-fios-de-ovos/
http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo
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As tortas (ou rocambole, no Brasil) são dos bolos que melhor se prestam a uma 

ocasião festiva, tendo especial relevância nas festas de aniversário e no Natal. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 kg de nozes (peso c/ a casca) 

 12 ovos 

 2 colheres (sopa) de farinha 

 450 g de açúcar 

Para o recheio 

 1 chávena de água 

 1 colher (chá) de manteiga 

 12 ovos 

 250 g de açúcar 

 gotas de essência de baunilha q.b. 

 açúcar em pó p/ polvilhar (opcional) 

Confeção: 

Bata as claras em castelo. 

Junte às claras batidas as gemas, o açúcar, as nozes picadas e a farinha, envolvendo 

delicadamente, mas para que os ingredientes fiquem bem ligados. 

Ponha a massa numa forma untada (cerca de 30 cm Ø) e leve a cozer em forno médio 

durante 30 minutos. 

Entretanto, prepare o recheio. Leve ao lume o açúcar e a água e deixe ferver até atingir o 

ponto de fio (colocando uma gota da calda entre os dedos, forma-se um fio sem grande 

resistência). 

Junte as gemas, 6 claras batidas em castelo, a manteiga e a essência de baunilha. 

Leve a lume brando, mexendo sempre, até se soltar do fundo da panela. Deite num prato, 

deixe arrefecer e recheie a massa. 

Dê forma à torta e decore com nozes cortadas ao meio. Se desejar, polvilhe com açúcar 

em pó.  

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-fio
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Esta receita é ótima para um dia de festa, como o Natal, uma festa de aniversário 

ou qualquer outra ocasião em que pretenda agraciar os que lhe são mais queridos.  

Ingredientes: 

 ¾ de chávena de sumo natural de laranja 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 1 colher (chá) de manteiga 

 10 ovos 

 2 colheres (sopa) de farinha 

 2 laranjas 

 400 g de açúcar + q.b. p/ enrolar a torta 

 canela p/ polvilhar (opcional) 

Confeção: 

Bata ligeiramente os ovos com o açúcar e a manteiga. 

À parte, envolva bem a farinha e o fermento com o sumo de laranja. 

Misture os dois preparados e deite num tabuleiro grande, untado e forrado com papel 

vegetal, também untado. 

Leve ao forno pré-aquecido durante cerca de 25 minutos (verifique a cozedura da massa, 

sem deixar cozer demasiado). 

Desenforme sobre um pano polvilhado com açúcar e enrole rapidamente. Deixe a torta 

embrulhada até arrefecer. 

Quando a mudar para a torteira poderá polvilhá-la com canela e rodelas finas de laranja.  
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Uma receita natalícia deliciosa e aromática, recheada com passas, maçã e canela. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 200 g de manteiga 

 350 g de farinha de trigo 

 8 colheres (sopa) de água gelada 

 

Para o recheio 

 ½ chávena de passas 

 1 colher (café) de canela em pó 

 raspa e sumo de 1 limão 

 2 colheres (sopa) de açúcar 

 5 maçãs fatiadas 

 açúcar em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Misture rapidamente os ingredientes da massa. 

Deite a massa num tabuleiro untado e leve a cozer, em forno quente, durante 35 minutos. 

Enquanto isso, prepare o recheio, misturando bem todos os ingredientes. 

Retire a massa do forno, cubra-a com o recheio e enrole. 

Polvilhe a torta com açúcar em pó.  



 

 
129 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Um dos mais célebres doces tradicionais de Portugal, com origem na doçaria 

conventual. O nome deve-se ao facto de a receita original ter banha de porco nos 

ingredientes e, sendo um doce criado nos conventos, seria, pois, o Toucinho do Céu. 

Ingredientes: 

 100 g de doce de chila 

 150 g de amêndoas peladas e raladas 

 18 gemas 

 2 claras 

 200 ml de água 

 500 g de açúcar 

 açúcar em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve a água e o açúcar ao lume durante cerca de 10 minutos, até obter ponto de pérola. 

Sem retirar do lume, junte o doce de chila e a amêndoa, misturando bem. Sem parar de 

mexer, deixe levantar fervura e retire. 

Misture as gemas e as claras e adicione um pouco do preparado anterior, misturando bem. 

Junte à restante calda de açúcar e amêndoa e mexa até estar bem ligado. 

Volte a levar ao lume e, mexendo sempre, retire quando começar a querer levantar 

fervura. 

Deite numa taça, deixe arrefecer e, assim que estiver quase frio, despeje para uma forma 

de mola (22 cm Ø), com o fundo previamente forrado com papel vegetal, untada com 

margarina e polvilhada com farinha. 

Leve a cozer a 180 º C, durante cerca de 1 hora. 

Depois de desenformado e frio, polvilhe o toucinho do céu com açúcar em pó.  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa/
http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa/
http://www.docesregionais.com/glossario/#chila-gila
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Esta receita integra o riquíssimo legado gastronómico deixado pelas freiras 

beneditinas, que estiveram instaladas num mosteiro, em Murça, até finais do século 

XIX. Acredita-se mesmo que elas terão sido as criadoras da receita original deste 

doce, que mais tarde se popularizou por todo o país. 

Ingredientes: 

 125 g de amêndoas 

 125 g de doce de chila 

 2 colheres (sopa) de farinha 

 20 gemas 

 500 g de açúcar 

 açúcar em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Pele e rale as amêndoas. 

Leve o açúcar ao lume com um copo de água e deixe ferver até obter ponto de fio (a calda 

correr em fios, sem grande resistência ). 

Junte o doce de chila e deixe ferver mais 2 a 3 minutos. 

Adicione as amêndoas raladas, que devem estar bem enxutas, e leve novamente ao lume 

para fazer um ponto de estrada muito fraco (o fundo do tacho deve ver-se muito 

rapidamente). 

Retire o doce do lume e, depois de arrefecer um pouco, junte as gemas, que vão a 

engrossar um pouco ao lume, sem que no entanto o doce ferva. Deixe arrefecer 

ligeiramente. 

Unte e polvilhe um forma. Espalhe uma colher de farinha sobre o fundo e deite nela o 

doce. 

Polvilhe a superfície com a outra colher de farinha e leve a cozer em forno bem quente 

(200 a 250º C). 

O toucinho do céu estará cozido quando lhe introduzir uma faca e esta sair quente e limpa. 

Deixe arrefecer um pouco e desenforme. 

Sacuda o excesso de farinha e corte o bolo em fatias, que em seguida polvilhará com 

açúcar em pó.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#chila-gila
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-fio
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-estrada
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Também conhecido como Bolo Rançoso, este é um doce tradicional de Monforte, no 

distrito de Portalegre, tendo origem na doçaria conventual. É um bolo compacto e 

pastoso, à base de amêndoas e doce de chila, coberto com açúcar e canela. 

Ingredientes: 

 1 clara 

 1 colher (sopa) de farinha 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 10 gemas 

 125 g de doce de chila 

 250 g de açúcar + q.b. p/ polvilhar 

 75 g de amêndoas raladas 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve o açúcar ao lume, com um pouco de água, a fazer ponto de pasta (o mergulhar uma 

colher na calda, esta adere e forma uma crosta). 

Junte as amêndoas raladas e deixe ferver até fazer ponto de estrada (ao passar uma 

colher na calda, esta deixa uma abertura que permite ver o fundo do tacho). 

Retire do lume e deixe arrefecer um pouco. 

Acrescente o doce de chila e as gemas, levar depois novamente ao lume a engrossar, sem 

deixar ferver. 

Retire e deixe arrefecer um pouco, juntando depois a clara levemente batida em castelo. 

Acrescente a farinha e envolva bem todos os ingredientes. 

Leve ao forno, numa forma untada, aproximadamente 40 minutos. 

Retire do forno e enfeite com açúcar e canela a gosto. 

Deixe arrefecer, corte o bolo e sirva.  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-estrada


 

 
132 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Embora seja de origem francesa, há muito que esta receita faz parte das tradições 

natalícias em quase todo o mundo. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 100 ml de leite 

 200 g de açúcar 

 200 g de farinha de trigo 

 7 ovos 

 raspa de 1 limão 

 

Para o recheio 

 200 ml de natas ou chocolate 

derretido 

Para a cobertura 

 100 g de cacau 

 200 ml de leite 

 50 ml de leite condensado 

Confeção: 

Unte um tabuleiro com manteiga e forre-o com papel vegetal também untado. Reserve. 

Ligue o forno a 180° C. 

Bata muito bem as gemas com o açúcar e a raspa de limão, juntando-lhes depois o leite. 

Adicione a farinha e as claras batidas em castelo, envolvendo delicadamente. 

Deite a massa no tabuleiro e leve ao forno durante 20 minutos. 

Deixe arrefecer e vire sobre um pano, polvilhado com açúcar. 

Bata as natas e aplique-as sobre a massa (ou, se preferir, espalhe o chocolate derretido). 

Enrole, corte-lhe as pontas e monte o tronco. 

Ferva o leite com o cacau até engrossar e misture-lhes o leite condensado. 

Cubra o tronco com o creme de cacau sirva-o decorado a gosto.  

http://www.docesregionais.com/como-derreter-chocolate/
http://www.docesregionais.com/como-derreter-chocolate/
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Este tronco de Natal é um pouco diferente da maioria, pois não leva farinha, a 

massa é feita com batata-doce e bolachas. Tem, por isso, uma consistência única, 

mais compacta mas muito suave. 

Ingredientes: 

 1,5 kg de batata-doce 

 100 g de manteiga 

 125 g de bolachas Maria 

 15 g de cerejas em calda 

 250 g de chocolate 

 300 g de açúcar 

 50 g de miolo de nozes 

 raspa de limão 

Confeção: 

Asse as batatas-doces no forno, pele-as e reduza-as a puré. 

Adicione as nozes picadas, as cerejas, 125 gramas de chocolate raspado, a manteiga 

amolecida, o açúcar, a raspa de limão e as bolachas raladas. 

Forme o tronco com o preparado e coloque-o num tabuleiro. 

Derreta o chocolate restante, cubra o tronco com ele e, com um garfo, desenhe os veios 

da árvore. Deixe arrefecer. 

Decore com motivos de Natal a gosto.  

http://www.docesregionais.com/como-derreter-chocolate/
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Uma forma diferente de preparar o tradicional tronco de Natal, com o sabor 

especial das castanhas. 

Ingredientes: 

 1 kg de castanhas congeladas 

 150 g açúcar 

 150 g manteiga 

 1 tablete grande de chocolate preto 

 750 ml leite 

Confeção: 

Coza as castanhas no leite. 

Depois de cozidas, escorra bem as castanhas e passe-as, tendo o cuidado de não deixar a 

massa ficar muito mole, para que possa ser moldada. 

Junte a manteiga derretida e bata um pouco, acrescentando depois o açúcar. 

Deite o chocolate (derretido num pouco de leite) e mexa até envolver toda a massa. Deixe 

arrefecer. 

Molde a massa em forma de tronco, cubra com chocolate derretido e desenhe os veios 

com um garfo. Decore com motivos natalícios a gosto.  
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Saiba como preparar uma das muitas receitas deste doce, na qual se destaca o 

sabor intenso do chocolate e do café que, com os outros ingredientes, se envolvem 

deliciosamente nos biscoitos de champanhe. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 100 ml de natas 

 1 embalagem de biscoitos de 

champanhe 

 1 tablete de chocolate 

 6 colheres (sopa) de açúcar 

 7 folhas de gelatina 

 7 ovos 

 80 g de margarina 

 café q.b. 

Para a cobertura 

 4 colheres (sopa) de açúcar 

 4 colheres (sopa) de água 

 4 gemas 

 50 g de amêndoa laminada e torrada 

 

 

 

Confeção: 

Comece por preparar o doce de ovos para a cobertura. Deite as gemas, o açúcar e a água 

num tacho e leve ao lume, mexendo sempre até ferver. Retire do calor e deixe arrefecer. 

Para o tronco de Natal, parta o chocolate em pedaços, junte a margarina e coloque em 

banho-maria até o chocolate derreter. 

Ponha a gelatina a demolhar em água fria e, em seguida, bata as natas em chantilly. 

Retire o chocolate do banho-maria, mexa bem e junte as gemas. Misture e adicione a 

gelatina previamente derretida e escorrida. Misture bem para envolver todos os 

ingredientes. 

Bata as claras em castelo e junte-lhes o açúcar, aos poucos e batendo sempre, até 

ficarem bem firmes. 

Junte o chantilly à mistura do chocolate e mexa. 

Junte metade das claras e envolva-as, mexendo delicadamente. Adicione o resto das 

claras e misture novamente, de forma delicada. 

Coloque o preparado numa forma, pondo camadas alternadas de biscoitos, previamente 

passados por café, e da mistura do chocolate, sendo que a última camada deve ser de 

chocolate. 

Leve ao frio até solidificar. 

Desenforme, cubra com o doce de ovos e salpique com amêndoa laminada.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#banho-maria
http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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Saiba como preparar o tradicional Tronco de Natal de forma diferente, uma 

receita na qual as natas ganham especial destaque. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 160 g de açúcar 

 45 g de cacau 

 5 ovos 

 limão q.b. 

Para o recheio e cobertura 

 350 g de chocolate raspado 

 350 ml de natas 

 

Confeção: 

Bata as claras em castelo e vá adicionando o açúcar, aos poucos, batendo sempre. Junte 

algumas gotas de limão, as gemas e bata mais alguns minutos. Por último, acrescente o 

cacau, incorporando-o delicadamente. 

Deite o preparado num tabuleiro forrado com papel vegetal, espelhe bem e leve a cozer ao 

forno a 180º C, durante 15 minutos. 

Entretanto, prepare, o recheio. Coloque o chocolate raspado numa tigela, junte as natas 

previamente aquecidas e misture tudo, deixando arrefecer. 

Deite metade do recheio sobre a massa cozida, já fria, e leve 40 minutos ao frio. 

Retire o rolo do frigorífico, cubra-o com o restante creme de chocolate e faça-lhe uns 

riscos com um garfo para imitar os veios de um tronco. Decore a gosto.  
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Este doce atrativo irá encantar os seus convidados quando o virem na mesa de 

Natal. A apresentação típica, com uma camada generosa de chocolate, é 

substituída nesta receita pela cobertura de merengue. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 colher (sopa) de cacau em pó 

 120 g de açúcar 

 120 g de farinha de trigo 

 5 ovos 

Para o recheio 

 ½ litro de leite quente 

 1 saqueta de açúcar baunilhado 

 100 g de açúcar 

 2 colheres (sopa) de maisena 

 200 g de fruta cristalizada picada 

 4 gemas 

Para a cobertura 

 3 claras 

 7 colheres (sopa) de açúcar 

 

 

 

 

Confeção: 

Comece por preparar o recheio. Misture o açúcar, as gemas e o açúcar baunilhado, 

mexendo bem. 

Junte a maisena e misture. 

Acrescente o leite em fio e leve ao lume, mexendo sempre até ferver. Retire do lume e 

deixe arrefecer. 

Para o bolo, separe as gemas das claras e, à parte, misture a farinha com o cacau. 

Bata as claras em castelo e junte-lhes o açúcar, aos poucos, batendo sempre até ficarem 

bem firmes. 

Acrescente as gemas e bata mais 5 minutos, junte a mistura da farinha com o cacau e 

misture delicadamente. 

Deite num tabuleiro forrado e untado, espalhe e leve ao forno, pré-aquecido a 180º C., 

durante 15 minutos. 

Retire do forno, desenforme para cima de um pano polvilhado com açúcar, retire o papel e 

deixe arrefecer. 

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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Espalhe o creme do recheio sobre a massa e, em seguida, as frutas cristalizadas. 

Enrole com a ajuda do pano e deixe repousar durante 20 minutos. 

Para a cobertura, bata as claras em castelo e junte-lhes o açúcar, aos poucos, batendo 

sempre até ficarem bem firmes e brilhantes. 

Retire o pano do rolo, coloque-o num prato, corte uma das extremidades, disponha-a em 

cima do rolo e segure com palitos. Barre depois com as claras e leve ao forno, na função 

grill, apenas 5 minutos. 

Retire, deixe arrefecer e decore o tronco a gosto.  
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Existem variadíssimas receitas deste bolo, cada um delas com uma característica ou 

ingrediente particular. Veja como preparar este tronco real de Natal, que leva doce 

de chila na sua confeção. 

Ingredientes: 

Para o tronco 

 1 chávena (chá) de doce de chila 

 1 colher (café) de canela 

 250 g de açúcar 

 250 g de miolo de amêndoa, pelado 

e ralado 

 3 ovos 

 4 gemas 

 raspa de 1 limão 

Para a cobertura 

 1 tablete de chocolate preto 

 

 

Confeção: 

Bata os ovos com as gemas e adicione o açúcar, continuando a bater. 

Acrescente a amêndoa ralada, a canela, a raspa de limão e o doce de chila, misturando 

tudo bem. 

Unte uma forma com o formato de um tronco de Natal e polvilhe-a muito bem com farinha. 

Deite o preparado na forma e leve a cozer em forno moderado (convém verificar a 

cozedura, mas demora muito tempo). 

Quando cozido, desenforme o bolo e deixe-o arrefecer. 

Cubra o tronco com o chocolate derretido e decore a gosto. 

 

Curiosidade…. 

Antigamente, no Natal, toda a família se reunia à volta da lareira na noite da 

consoada. As crianças cantavam canções de Natal e ouviam histórias 

contadas pelos mais velhos, enquanto uma cavaca queimava, mantendo 

um ambiente acolhedor. 

Esta memória de outros tempos é trazida atualmente à mesa pelo tronco de 

Natal, um doce de origem francesa que em tudo lembra uma cavaca de 

lenha.   

http://www.docesregionais.com/doce-abobora-chila-algarve/
http://www.docesregionais.com/como-derreter-chocolate/
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Este é um bolo tradicional de Natal e ano novo em muitos países da Europa 

Oriental e dos Balcãs. A sua composição, assim como o dia em que é cortado 

podem variar dependendo das tradições familiares e/ou regionais. 

Ingredientes: 

 1 copo de amêndoas s/ pele e cortadas 

 1,5 copo de leite 

 1,5 copo de manteiga derretida 

 2 copos de açúcar 

 2,5 colheres de fermento em pó 

 4 copos de farinha 

 6 ovos 

 amêndoas inteiras s/ pele 

 pedaços de nougat 

 1 moeda ou brinde (opcional) 

Confeção: 

Junte a farinha, o fermento e os ovos bem batidos, acrescentando depois o açúcar e a 

manteiga. 

Bata até a massa ficar cremosa. Adicione o leite, as amêndoas e o nougat, misturando 

bem. 

Deite a massa, com o brinde, numa forma redonda, previamente untada e enfarinhada. 

Alise a superfície e distribua as amêndoas inteiras, escrevendo depois a data do ano novo. 

Leve a cozer em forno pré-aquecido a 150 º C, durante 1 hora. 

 

Sabia que… 

Na Grécia, o bolo é cortado no dia de ano novo, para benzer a casa e 

trazer boa sorte para o ano que se inicia. Mas noutras regiões, sobretudo nos 

Balcãs, o bolo é servido no Natal e no dia de Reis, sendo escondida uma 

moeda ou brinde na massa para dar sorte a quem ficar com ela. 
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Este doce, feito com uma base de Panetone, é originário de Itália, mais 

concretamente da região da Toscânia, e tem um formato inspirado na cúpula da 

Catedral de Florença (capital da região toscana). 

Ingredientes: 

Para a base 

 ½ Panetone 

Para o recheio 

 ½ chávena (chá) de nozes picadas 

 1 lata de creme de leite 

 100 g de cerejas picadas 

 230 g de queijo para barrar 

 300 g de chocolate meio amargo 

 4 colheres (sopa) de conhaque 

 50 g de passas 

 rum q.b. 

Para a cobertura 

 1 lata de creme de leite 

 200 g de chocolate de leite 

Confeção: 

Ponha as cerejas, passas e nozes a macerar no conhaque durante 1 hora. 

Leve o chocolate a derreter em banho-maria, sem deixar a água ferver. Mexa bem, misture 

o creme de leite e o queijo. 

Bata bem até obter um creme espesso. Adicione as frutas e 3 chávenas de Panetone 

esfarelado. 

Forre uma tigela grande e redonda com papel alumínio. Corte fatias finas de Panetone e 

forre a tigela com elas. Em seguida, humedeça-as com rum e deite todo o recheio. 

Cubra com fatias de Panetone e reserve no frigorífico, coberto com papel alumínio. 

Entretanto, prepare a cobertura. Aqueça bem o creme de leite e retire do lume em seguida. 

Junte o chocolate e mexa até dissolver bem. 

Desenforme o bolo e cubra-o com o creme de chocolate. Decore a gosto.  

http://www.docesregionais.com/panetone-tradicional-italia/
http://www.docesregionais.com/glossario/#creme-leite
http://www.docesregionais.com/glossario/#macerar
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Fritos 
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A par das filhós, as azevias (conhecidas na região do Algarve como empanadilhas) 

são os fritos de Natal mais apreciados em Portugal. Tal como outros doces 

tradicionais, estes fritos enchem as mesas de Natal de quase todas as famílias 

portuguesas, começando em muitas casas a ser preparadas na véspera. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 cálice de aguardente 

 1 pitada de sal 

 3 a 4 colheres de gordura (mistura 

de banha e de manteiga) 

 500 g de farinha 

 

Para o recheio 

 1 colher (chá) de canela 

 2 limões 

 1 kg de amêndoas 

 750 g de açúcar 

 7 gemas 

 água q.b. 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

De véspera, prepare o recheio. 

Coza, pele e rale a amêndoa, de forma a ficar em puré. 

Leve o açúcar ao lume com 200 ml de água e deixe ferver durante 1 ou 2 minutos. 

Junte o puré de amêndoa, a canela e a raspa dos limões. Deixe ferver o preparado, 

mexendo até ver o fundo do tacho. 

Retire, junte as gemas e leve novamente ao lume para as cozer. Deixe repousar de um dia 

para o outro. 

Para a massa, peneire a farinha e faça uma cova no meio, onde deita as gorduras 

quentes. Misture. 

Junte a aguardente e amasse, à medida que vai juntando pingos de água morna 

temperada com sal. Bata bem a massa e deixe repousar. 

Estenda uma camada muito fina de massa com o rolo e recheie com um pouco do recheio 

de amêndoa preparado de véspera. 

Corte as azevias em meia-lua, em triângulo ou em retângulo e frite-as em azeite ou óleo 

bem quentes. Depois de fritas, polvilhe com açúcar ou açúcar e canela.  

http://www.docesregionais.com/tag/azevias/
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As diferentes receitas das azevias recebem o nome do ingrediente principal de que 

é feito o recheio - as azevias de batata são uma das variantes mais comuns, assim 

como as azevias de grão ou as de batata-doce. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 cálice de aguardente 

 1 pitada de sal 

 3 a 4 colheres de gordura (mistura 

de banha e manteiga) 

 500 g de farinha 

 água morna q.b. 

Para o recheio 

 1 colher (sobremesa) de canela 

 1 kg de batatas 

 2 limões 

 200 ml de água 

 3 gemas 

 750 g de açúcar 

Confeção: 

Prepare o recheio de véspera. Coza as batatas com uma pitada de sal, pele-as e passe-as 

por uma peneira fina. 

Leve o açúcar ao lume com a água e deixe ferver durante 1 ou 2 minutos. Junte o puré de 

batata, a canela e a raspa dos limões. 

Deixe ferver o preparado, mexendo até se ver o fundo do tacho. Retire e junte as gemas, 

levando o preparado novamente ao lume para cozer as gemas. Deixe ficar assim de um 

dia para o outro. 

Para a massa, peneire a farinha e faça uma cova no meio, onde deita as gorduras quentes 

e misture. Junte a aguardente e depois vá amassando e juntando pinguinhos de água 

morna temperada com sal. 

Bata bem a massa e deixa-se repousar em ambiente temperado. 

Passado o tempo de repouso, estenda a massa, muito fina, com o rolo e recheie-a com um 

pouco do doce preparado de véspera. Corte as azevias em meia-lua, em triângulo ou em 

retângulo e frite em azeite ou óleo bem quentes. 

Depois de fritas, polvilhe as azevias com açúcar ou açúcar e canela.  

http://www.docesregionais.com/azevias-de-grao/
http://www.docesregionais.com/azevias-de-batata-doce/
http://www.docesregionais.com/glossario/#aguardente
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As azevias são daqueles doces que têm em si o sabor a Natal. Ligeiramente 

crocantes por fora e com um recheio suave, estes fritos têm a capacidade de 

arrebatar os nossos sentidos, sendo-nos difícil resistir-lhes. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 pitada de canela 

 1 pitada de sal 

 250 g de farinha 

 50 ml de azeite 

 água q.b. 

 sumo de 1 laranja 

Para o recheio 

 1 kg de batata-doce 

 150 ml de água 

 150 g de amêndoas 

 3 gemas 

 300 g de açúcar 

Confeção: 

Coloque a farinha num recipiente, junte o azeite morno, o sumo da laranja, o sal, a canela 

e vá deitando água e amassando bem, até obter uma bola de massa elástica e capaz de 

ser estendida com o rolo. 

Deixe levedar durante 1 hora e, entretanto, prepare o doce. 

Ferva, pele e seque as amêndoas no forno, picando-as de seguida. 

Lave bem as batatas-doces, coza-as inteiras, deixe arrefecer, pele-as e triture. 

Ferva o açúcar com a água durante 3 minutos, retire e junte o polme da batata e leve a 

lume brando para ferver durante 5 minutos, mexendo com uma colher de pau, sem deixar 

pegar. 

Retire, junte as gemas e as amêndoas e volte a levar ao lume para engrossar. Retire e 

deixe arrefecer. 

Estenda a massa dos pastéis finamente, ponha em cima montinhos de doce e cubra-os 

com a massa (como se faz com os rissóis). 

Corte as azevias e frite-as em óleo quente. Escorra o óleo em excesso e passe-as por 

açúcar e canela.  

http://www.docesregionais.com/tag/azevias/
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Obrigatórias nas mesas de Natal dos portugueses, estas azevias, também conhecidas 

como Empanadilhas de Batata-doce, são dos fritos mais afamados e apreciados 

nesta época festiva. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 100 g de banha 

 1 pitada de sal 

 25 g de manteiga 

 300 ml de água 

 500 g de farinha de trigo 

 açúcar p/ polvilhar 

Para o recheio 

 1 pau de canela 

 300 g de açúcar 

 500 g de puré de batata-doce 

 casca de limão q.b. 

 

Confeção: 

Para a massa , comece por misturar a farinha, o sal e as gorduras, trabalhando até obter 

um preparado com uma consistência areada. Junte água, aos poucos, e amasse até ficar 

uma massa elástica, enxuta e lisa. Cubra com um plástico e deixe repousar durante 1 

hora. 

Entretanto, prepare o recheio. Coza as batatas com pele, descasque-as e reduza-as puré. 

Acrescente o açúcar, o pau de canela e a casca de limão. 

Leve a cozer em lume brando, mexendo sempre, até engrossar. Deixe arrefecer. 

Estenda a massa que tinha deixado em repouso com o auxílio de um rolo, até obter uma 

espessura de dois milímetros. 

Corte círculos de dez centímetros Ø e coloque uma colherada de recheio no centro. Dobre 

em forma de meia-lua e calque os bordos suavemente. 

Frite em óleo a cerca de 160º C. Quando retirar, polvilhe as azevias com açúcar.  
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Com origem na doçaria conventual do Alentejo, estes fritos marcam pela sua 

massa crocante, polvilhada com açúcar e canela, que contrasta com a suavidade do 

recheio de chila, fazendo as delícias de quem as saboreia. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 ½ kg de farinha 

 1 limão 

 200 ml de água com sal 

 50 g de manteiga 

 

Para o recheio e cobertura 

 1 clara 

 1 pau de canela 

 3 colheres (sopa) de farinha 

 4 laranjas 

 500 g de doce de chila 

 6 gemas 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Misture a farinha com a manteiga derretida e as raspas do limão. 

Acrescente pequenas porções de água, amassando até obter uma massa moldável. Tape 

e reserve. 

Entretanto prepare o recheio. 

Leve ao lume o doce de chila misturado com os restantes ingredientes. Apure, sem deixar 

secar demasiado. 

Espalhe o doce num recipiente largo, tire a canela e deixe arrefecer completamente. 

Estenda a massa com um rolo sobre uma superfície polvilhada, corte em rodelas e recheie 

com o doce (frio para a massa não amolecer). 

Feche e aperte os bordos e ponha a fritar em azeite. 

Escorra o excesso de gordura sobre folhas de papel absorvente e polvilhe com açúcar e 

canela.  
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Como muitos doces de Portugal, a origem destes afamados fritos está na doçaria 

conventual, tendo sido criados a partir dos famosos pastéis de Santa Clara de 

Coimbra. Apesar do secretismo inicial da receita, estes pastéis, recheados com doce 

de ovos e amêndoa, tornaram-se famosos por todo o país. Como nem sempre 

abundavam os ovos, no Alentejo recriou-se o recheio com produtos que abundavam 

na região: grão, batata-doce, abóbora e amêndoa. E assim nasciam as azevias... 

Ingredientes: 

(cerca de 24 azevias) 

Para a massa 

 1 cálice de aguardente 

 1 pitada de sal 

 3 a 4 colheres de gordura (banha e 

manteiga) 

 500 g de farinha 

Para o recheio de grão 

 1 colher (sobremesa) de canela 

 1 kg de grão 

 2 limões ou laranjas 

 3 gemas 

 750 g de açúcar 

 água q.b. 

Confeção: 

De véspera, prepare o recheio. 

Coza o grão em água temperada com sal. Pele-o e passe-o de forma a ficar com um puré 

fino. 

Leve o açúcar ao lume com 200 ml de água e deixe ferver durante 1 ou 2 minutos. 

Junte o puré de grão, a canela e a raspa dos limões. Deixe ferver o preparado, mexendo 

até se ver o fundo do tacho. 

Retire, junte as gemas e leve novamente ao lume para cozer as gemas. Deixe ficar assim 

de um dia para o outro. 

Para preparar a massa, peneire a farinha e faça uma cova no meio, onde deita as 

gorduras quentes. Misture. 

Junte a aguardente e amasse, à medida que vai juntando pingos de água morna 

temperada com sal. Bata bem a massa e deixe repousar. 

Estenda uma camada muito fina de massa com o rolo e recheie com um pouco do doce 

preparado anteriormente. 

Corte as azevias em meia-lua, em triângulo ou em retângulo e frite-as em azeite ou óleo 

bem quentes. Depois de fritas, polvilhe com açúcar ou açúcar e canela.  

http://www.docesregionais.com/pasteis-de-santa-clara-coimbra/
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Estes fritos, típicos do Natal, são muito populares em várias regiões de Portugal, 

recebendo diferentes designações consoante os locais onde são confecionados – 

bilharacos (Aveiro), bilhós, velhoses ou até fritos de mogango, no Alentejo. 

Ingredientes: 

 1 abóbora média (cerca de 1,5 kg) 

 1 cálice de aguardente 

 1 copo de água 

 1 pitada de sal 

 4 ovos 

 600 g de farinha 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Descasque e corte a abóbora em quartos e leve e a cozer. 

Depois de cozida, escorra o máximo de água, coloque num alguidar e mexa para 

arrefecer, apertando com a colher de pau para ajudar a largar o resto da água. Ponha 

umas pedras de sal e mexa bem para desfazer a abóbora. Deixe arrefecer completamente. 

Junte a farinha, aos poucos e sempre a mexer, de preferência com as mãos, e a bater a 

massa. 

Acrescente os ovos, a aguardente e continue a mexer. A massa deve ficar de modo a 

permitir que molde umas pequenas bolas, que levará depois a fritar, em óleo ou azeite 

bem quente. 

No final, polvilhe com açúcar e canela.  
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Este é um doce tradicionalmente servido na ceia de Natal, em Ílhavo, sendo muito 

popular nas várias regiões de Portugal, embora haja designações diferentes e 

pequenos ajustes na receita. 

Ingredientes: 

 1 cálice de aguardente 

 1,5 kg de abóbora 

 200 g de farinha de trigo 

 3 ovos 

 400 g de açúcar 

 raspa de 1 limão 

 açúcar e canela p/ envolver 

Confeção: 

Coza a abóbora na véspera, com alguma água e uma pitada de sal. Depois de cozida, 

coloque-a a escorrer. 

No dia seguinte, prepare a massa, misturando todos os ingredientes. 

Faça pequenas bolinhas e frite-as em óleo abundante e a elevada temperatura. 

Tirados da fritadeira, escorra os bilharacos e coloque-os numa travessa onde são 

envolvidos em açúcar e canela.  
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Ingredientes: 

 1 abóbora amarela 

 3 colheres de açúcar 

 3 colheres de farinha 

 5 ovos 

 noz picada q.b. 

 pinhão picado q.b. 

 sumo e raspa de laranja q.b. 

 vinho do Porto q.b. 

 açúcar e canela q.b. 

Confeção: 

Coza a abóbora na véspera e deixe-a escorrer para retirar o máximo de água. 

Desfaça a abóbora até ficar num polme e junte a farinha, o açúcar, os ovos, o vinho do 

Porto, o sumo e a raspa de laranja, as nozes e os pinhões. Mexa tudo muito bem. 

Frite os bilharacos às colheradas em óleo bem quente. 

Ponha-os a escorrer em papel absorvente e depois passe-os por açúcar e canela.  
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Estes bolinhos são populares nos países lusófonos, sendo muito usuais na época de 

Natal. No entanto, estes fritos, com uma textura que lembra as Bolas de Berlim 

(conhecidas no Brasil como Sonhos), são consumidos durante todo o ano. 

Ingredientes: 

 ½ copo de açúcar 

 1 colher (café) de fermento em pó 

 1 copo de leite 

 2 copos de farinha 

 2 ovos 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Bata os ovos, o leite e o açúcar. Acrescente a farinha, aos poucos, batendo sempre. 

Passe o preparado para uma tigela e misture o fermento. 

Tire colheradas de massa e frite em óleo bem quente. 

Retire os bolinhos do óleo e passe-os no açúcar com canela. Sirva-os quentes. 

 

Sabia que. . . 

No Brasil, os Bolinhos de Chuva popularizaram-se em grande medida 

graças ao programa «Sítio do Picapau Amarelo», que marcou a infância 

de muitos de nós, em que a Tia Nastácia os confecionava frequentemente 

para o Pedrinho, a Narizinho e Emília - a carismática boneca de trapos.  

http://www.docesregionais.com/bolas-de-berlim/
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Estes tradicionais bolinhos de abóbora são ótimos para servir no Natal ou nas 

festividades do outono, quando abundam as abóboras. 

Ingredientes: 

Para os bolinhos 

 1 colher (café) de farinha 

 1 pitada de fermento em pó 

 1 pitada de sal 

 2 talhadas grandes de abóbora-

menina (jerimu) 

 4 gemas 

Para a calda 

 1 pau de canela 

 300 ml de água 

 300 g de açúcar 

 

Confeção: 

Descasque e coza a abóbora de véspera, apenas com a água com que ficou depois de 

lavada, e uma pequena pitada de sal. 

Escorra bem a abóbora deixe-a a escorrer dentro de um saco de pano até ao dia seguinte. 

Deite o puré de abóbora numa tigela e junte a farinha, o fermento e as gemas. Misture 

bem e molde bolinhos chatos e pequenos, utilizando uma colher ou moldando-os à mão. 

Frite os bolinhos em óleo bem quente e escorra-os sobre papel absorvente. 

Para preparar a calda, leve o açúcar ao lume com a água e o pau de canela, deixando 

ferver até atingir um ponto fraco. 

Mergulhe os bolinhos na calda (alguns de cada vez), deixando-os ferver um pouco. Retire-

os e coloque-os numa taça funda. 

Deixe a calda apurar um pouco mais e regue com ela os bolinhos de jerimu. 

 

NOTA: 

Estes bolinhos de abóbora aguentam-se durante vários dias, ficando especialmente 

apetecíveis na semana a seguir à sua confeção.  
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Esta receita alentejana é feita na região de Évora pelo Carnaval e na região de 

Portalegre pelo Natal. Trata-se de uns fritos cuja forma lembra os donuts, sendo a 

massa trabalhada com vinho branco e banha; no final, são polvilhados com os 

tradicionais açúcar e canela. 

Ingredientes: 

 ½ colher (café) de sal 

 200 ml de banha derretida 

 200 ml de vinho branco 

 farinha q.b. p/ firmar a massa 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Junte o vinho, a banha e o sal, acrescentando depois a farinha peneirada. 

Trabalhe os ingredientes até que a massa possa ser estendida com o rolo. Deixe-a depois 

descansar para perder boa parte da elasticidade e estenda-a o mais fina possível. 

Recorte a massa em rodelas com 10 cm Ø e retire o centro com um dedal. 

À medida que vai estendendo os borrachões, disponha-os sobre uma toalha seca. Frite-os 

em azeite ou óleo bem quentes e ponha-os a escorrer sobre papel absorvente. 

Polvilhe com açúcar e canela.  
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Feitas maioritariamente por ocasião do Natal e nos Santos, estas broas têm a 

particularidade de serem fritas, ao contrário da maioria das receitas tradicionais, 

que são cozidas no forno. 

Ingredientes: 

 1 colher (café) de erva-doce em pó 

 100 ml de água 

 100 ml de azeite 

 250 g de farinha de milho 

 300 g de farinha de trigo 

 350 g de açúcar + q.b. p/ polvilhar 

 canela em pó q.b. 

 sumo e raspa de 1 laranja 

Confeção: 

Coloque as farinhas numa tigela, junte o açúcar, as especiarias, o sumo e a raspa da 

laranja. 

Misture e regue de seguida com o azeite a ferver, mexendo bem. Amasse com a água 

tépida. 

Tenda broas pequenas e redondas, com as mãos enfarinhadas. 

Frite e passe as broas por açúcar.  

http://www.docesregionais.com/tag/broas/
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Sendo este um frito tipicamente alentejano, a abóbora utilizada na confeção dos 

brunhóis é a designada no Alentejo por abóbora-moganga (uma abóbora alongada, 

cuja polpa é quase vermelha). À falta desta, usa-se a abóbora-menina. 

Ingredientes: 

 1 cálice de vinho do Porto 

 1 colher (chá) de canela 

 1 kg de abóbora (descascada e limpa de filamentos e pevides) 

 1 pitada de sal 

 100 g de açúcar 

 3 ovos 

 300 g de farinha com fermento 

 raspa e sumo de 1 laranja grande 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Coza a abóbora num pouco de água com sal, escorra muito bem e reduza-a a puré, 

esmagando-a com as mãos. 

Volte a escorrer muito bem espremendo a polme abóbora num pano. 

Bata as claras em castelo e adicione-as ao puré de abóbora, juntamente com os restantes 

ingredientes. 

Molde a massa com 2 colheres (sopa) e frite em óleo quente (no máximo 175º C para 

permitir a cozedura da farinha). 

Escorra os brunhóis sobre papel absorvente e polvilhe com açúcar e canela. 

 

Sabia que. . . 

Os brunhóis, brinhóis ou fritos de abóbora comem-se em datas festivas, 

como o Natal e o Carnaval, sendo muito populares entre as classes menos 

abastadas. Não se incluem na designada grande doçaria alentejana.  

http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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Esta receita mostra como se fazem estes fritos natalícios desde há séculos atrás, 

sendo os coscorões regados com uma calda de açúcar e só depois polvilhados com 

açúcar e canela. 

Ingredientes: 

Para os coscorões 

 1 cálice de vinho do Porto 

 1 colher (sopa) de banha 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 1 kg de farinha 

 1 pitada de sal 

 6 ovos 

 raspa de 1 laranja 

 sumo de 4 laranjas 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Para a calda 

 1 chávena de água 

 750 gr de açúcar 

 

 

 

Confeção: 

Ponha num alguidar cerca de 800 gramas de farinha com o sal, a raspa da laranja, 

seguidos dos ovos, a manteiga e banha derretidas. 

Envolva e junte o sumo das laranjas e o vinho do Porto. 

Amasse e, quando estiver um preparado bem mole, junte o resto da farinha. 

Retire o preparado do alguidar e amasse sobre uma superfície lisa, batendo bem até que 

se descole da mesa (a massa terá a consistência e elasticidade ideais quando vier acima 

ao enfiar um dedo nela). 

Estenda a massa com um rolo até obter uma espessura de cerca de 2 ou 3 mm e corte 

retângulos compridos (10 cm por 3 cm). 

Dê 2 golpes no sentido do comprimento e frite os coscorões em óleo quente. 

Quando estiverem fritos, prepare a calda e mergulhe nela os fritos, um a um. No final, 

polvilhe com açúcar e canela.  
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Apresentamos-lhe uma variante desta deliciosa receita, com um toque especial do 

molho de mel. 

Ingredientes: 

Para os coscorões 

 50 ml de aguardente 

 100 ml de azeite 

 1 ovo 

 500 g de farinha 

 água q.b. 

 sumo de 2 laranjas 

Para o molho de mel 

 200 ml de mel 

 150 ml de água morna 

 

Confeção: 

Esprema o sumo das laranjas e coe-o. 

Misture bem a farinha, o azeite quente, o sumo de laranja e a aguardente. 

Amasse, juntando água suficiente para obter uma massa com consistência para tender. 

Deixe repousar durante 30 minutos. 

Estenda a massa com o rolo, sobre uma superfície polvilhada. 

Corte os coscorões e frite-os em óleo bem quente de ambos os lados. Retire e ponha num 

recipiente com papel absorvente. 

Para preparar o molho, leve o mel ao lume, misturado com a água e deixe ferver. 

Regue os coscorões com o molho de mel ou, se preferir, sirva-o à parte.  
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Nesta receita, os coscorões são um frito natalício por excelência, com uma generosa 

camada de açúcar a fazer lembrar a neve. 

Ingredientes: 

 1 colher (sobremesa) de sal 

 100 ml de azeite 

 12 ovos 

 125 g de manteiga 

 2 kg de farinha de trigo 

 300 ml de leite 

 30 g de fermento biológico 

 750 g de açúcar + q.b. p/ polvilhar 

Confeção: 

Faça um monte com a farinha e abra uma cova ao meio, onde vai colocando os restantes 

ingredientes. 

Desfaça a manteiga e o fermento no leite morno e junte à farinha, aos poucos, amassando 

sempre. 

Adicione o sal e os ovos e vá-os juntando à massa aos poucos. 

O açúcar e o azeite são dos últimos ingredientes, adicionando-se também aos poucos e 

continuando a amassar. 

A massa tem de descansar cerca de 1,5 hora, em ambiente ameno, para crescer. 

Depois de levedada, estenda pedaços da massa com as mãos, faça tiras na vertical e frite 

em óleo quente. 

À medida que os coscorões ficam fritos, coloque-os em papel absorvente para tirar o 

excesso do óleo e, em seguida, passe-os por açúcar.  
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Os coscorões servem-se geralmente polvilhados com açúcar e canela, sendo a 

imersão em calda ou mel outras opções para saborear estes maravilhosos fritos. 

Ingredientes: 

Para os coscorões 

 1 pitada de sal de mesa 

 100 ml de água morna 

 100 ml de vinho branco 

 3 gemas 

 50 g de açúcar 

 500 g de farinha 

 8 g de fermento de padeiro 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Para a calda 

 300 ml de água 

 650 g de açúcar 

 

 

Confeção: 

Misture a farinha e o açúcar; faça um buraco no centro e deite as gemas, o vinho, uma 

pitada de sal e o fermento desfeito na água morna. Misture tudo envolvendo até obter uma 

massa homogénea. 

Tape a tigela com um pano branco e um cobertor e deixe levedar durante 2 horas. 

Passado o período de levedura, estenda a massa, com um rolo, sobre uma superfície lisa. 

Corte-a em quadrados com uma carretilha, fazendo depois veios verticais no meio destes. 

Frite os coscorões em azeite e ponha-os depois a escorrer sobre papel absorvente. 

Para a calda, dissolva o açúcar na água e deixe ferver até obter uma calda em ponto de 

pérola (a calda é espessa e corre em fio, ficando uma gota suspensa na extremidade, 

como se fosse uma pérola). 

Passe os coscorões por esta calda, sobre lume brando, escorra sobre uma rede e polvilhe 

com açúcar e canela.  
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Este doce, comummente conhecido como rabanadas, é muito comum nas mesas da 

consoada, em Portugal. Em tempos, o termo rabanada era usado apenas a norte 

do rio Mondego, atribuindo-se ao mesmo doce, a partir da margem sul deste rio, o 

nome de fatias douradas, ou fatias de parida. 

Ingredientes: 

 1 copo de água 

 1 kg de pão de forma 

 16 gemas 

 500 g de açúcar 

 canela p/ polvilhar 

 casca de limão 

Confeção: 

Faça ovos-moles (não muito espessos) com as 16 gemas e a mesma quantidade de 

colheres (sopa) de açúcar. 

Com o restante açúcar e um copo de água, faça uma calda fraca. 

Passe as fatias de pão (cortadas de véspera) pela calda de açúcar e escorra-as. Passe-as 

logo de seguida pelos ovos-moles. 

À medida que prepara as fatias douradas, vá-as colocando numa travessa. 

Polvilhe com canela e espalhe por cima a casca de limão (apenas o vidrado) cortada em 

tirinhas.  
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Uma receita rápida e fácil de preparar, sendo uma excelente forma de aproveitar 

sobras de pão. Trata-se de um doce tradicional de Portugal, mas esta receita, em 

que as natas se aliam ao pão como ingrediente principal, é originária do Brasil. 

Ingredientes: 

 ½ litro de leite 

 1 colher (café) de baunilha em pó (opcional) 

 1 pacote de natas 

 12 fatias de pão de véspera 

 4 colheres (sopa) de açúcar 

 6 gemas 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Bata as gemas com o açúcar até obter uma gemada macia e espessa. 

Junte, aos poucos, o leite e as natas. Bata um pouco mais e, se desejar, aromatize com a 

baunilha em pó. Bata novamente. 

Deixe o pão embebido nesta mistura durante alguns minutos. 

Frite as fatias, poucas de cada vez, virando-as até dourarem uniformemente. 

Retire-as da fritura com uma escumadeira e escorra a gordura sobre papel absorvente. 

Polvilhe as fatias douradas, ainda quentes, com açúcar e canela.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#baunilha
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As filhós de abóbora são, de todas, as mais populares, sendo mesmo uma referência 

no que toca a este tipo de fritos. A aguardente é um ingrediente tradicionalmente 

usado e desempenha um papel importante na receita, porque ajuda na 

fermentação da massa e intensifica o sabor. 

Ingredientes: 

 1 kg de abóbora-menina 

 1,25 kg de farinha 

 50 g de fermento de padeiro 

 1 cálice de aguardente 

 açúcar e canela ou mel q.b. 

Confeção: 

Prepare a abóbora, corte-a em cubos e ponha-a a cozer. Quando estiver cozida, retire-a 

da água, escorra-a muito bem e deixe-a arrefecer ligeiramente. 

Misture a abóbora com a farinha e amasse muito bem. 

Dilua o fermento num pouco de água da cozedura da abóbora. Incorpore-o na massa, 

diluído, juntamente com a aguardente. 

Depois de bem amassada, deixe a massa levedar, tapada com um cobertor de lã em local 

morno e sem correntes de ar. 

Quando a massa estiver lêveda, ponha ao lume uma frigideira com azeite, que deve ficar 

bem quente, e comece a fritar, tendendo a massa com a ajuda de duas colheres. 

Depois de fritas, passe as filhós por uma mistura de canela e açúcar. Se desejar, em vez 

de as envolver nesta mistura, regue-as com mel. 

 

SUGESTÃO: 

Banhe as filhós com mel em vez da mistura tradicional de açúcar e canela. Fica uma 

delícia!  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Na receita regional de Almeirim, a massa das filhós é bem regada com sumo de 

laranja, contando ainda com uma boa quantidade de raspas deste citrino. A 

aguardente, por sua vez, é um ingrediente quase incontornável desta receita 

tradicional portuguesa. 

Ingredientes: 

 1 cálice de aguardente 

 1,5 kg de abóbora 

 10 g de fermento de padeiro 

 200 ml de sumo de laranja 

 3 ovos 

 400 g de farinha 

 raspa de 3 laranjas 

 sal q.b. 

Confeção: 

Descasque a abóbora e coza-a em água e sal. Escorra-a depois muito bem e esmague 

com a mão. 

À parte, desfaça o fermento no sumo de laranja e junte ao puré de abóbora. 

Acrescente os ovos inteiros, a aguardente e a raspa das laranjas. 

Ligue todos os ingredientes com a farinha e amasse bem. 

Tape o recipiente com um pano e embrulhe-o num cobertor, deixando a massa levedar 

num local ameno. 

Quando a massa estiver arrendada (lêveda) frite às colheradas em azeite quente. 

Escorra as filhós sobre papel absorvente e envolva-as em açúcar e canela.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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As filhós de arroz são uma das inúmeras variantes deste frito de Natal, aliando na 

perfeição a doçura característica do doce com pinhões e sultanas. 

Ingredientes: 

 100 g de arroz 

 100 g de farinha 

 1 pitada de sal 

 2 gemas + 1 ovo inteiro 

 30 g de fermento de padeiro 

 30 g de pinhões 

 50 g de sultanas 

 750 ml de leite 

 açúcar q.b. 

 casca de ½ limão 

 canela p/ polvilhar (opcional) 

Confeção: 

Numa tigela, forme um montinho com 40 gramas de farinha, o fermento, algumas colheres 

de leite morno e umas pedrinhas de sal. Trabalhe bem a massa, de modo a ficar 

homogénea. 

Forme uma bola, faça um corte em cruz e coloque noutro recipiente no qual deitou 

previamente algumas colheres de leite morno. Deixe levedar, em local resguardado, 

durante cerca de vinte minutos. 

Ponha o ½ litro de leite ao lume e, quando levantar fervura, junte o arroz lavado, deixando 

cozer em lume brando. 

Quando o arroz estiver morno, deite numa tigela, incorpore a restante farinha, as gemas e 

o ovo inteiro, o sal e a massa já lêveda, as sultanas, os pinhões, a casca de limão e 15 

gramas de açúcar. Mexa bem e, se a massa ficar muito dura, acrescente um pouco de 

leite quente. 

Usando uma colher, deite a massa numa frigideira com bastante óleo quente e deixe fritar 

de ambos os lados. 

Escorra as filhós, bem fofinhas e douradas, sobre papel absorvente, antes de as passar 

por açúcar ou por açúcar e canela.  
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As filhós de batata são feitas com muitos dos ingredientes usualmente usados neste 

tipo de fritos, mas aqui a massa é aromatizada com aguardente e vinho do Porto 

(geralmente só é usado um destes ingredientes). A massa é ainda generosamente 

enriquecida com limão e laranja, deixando as filhós deliciosas. 

Ingredientes: 

Para massa de pão (opcional) 

 1 kg de farinha 

 20 g de fermento de padeiro 

 700 ml de água 

 

 

 

Para as filhós 

 1 cálice de aguardente 

 1 cálice de vinho do Porto 

 1 kg de batatas descascadas 

 1 kg de massa de pão 

 2 laranjas 

 2 limões 

 8 ovos 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

A massa de pão poderá ser comprada numa padaria. Caso pretenda fazer a receita 

caseira, comece por amassar bem a farinha com o fermento e a água. 

Tape a massa com um cobertor e deixe-a levedar num local ameno. A massa estará 

pronta para a receita das filhós quando estiver lêveda. 

Descasque as batatas, coza-as com sal e passe-as. 

Misture a massa de pão com o puré das batatas, os ovos, a aguardente, o vinho do Porto, 

o sumo de 1 laranja e a raspa dos citrinos. 

Bata bem até a massa se soltar do fundo do recipiente. Tape com um pano e com um 

cobertor e deixe levedar num lugar quente (para a massa levedar mais depressa). 

Quando a massa já tiver crescido bem, ponha uma frigideira ao lume com bastante óleo. 

Com o auxílio de uma colher, faça as filhós e ponha-as a fritar. 

Depois de fritas, envolva as filhós de batata em açúcar e canela.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Uma excelente forma de inovar e recriar os sabores e tradições de Natal... 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de erva-doce 

 1 colher (chá) de fermento em pó 

 150 g de açúcar 

 200 ml de sumo de laranja 

 3 ovos 

 300 g de puré de castanhas 

 300 g de farinha 

 raspas de laranja 

 açúcar e canela 

Confeção: 

Misture o puré das castanhas com os ovos, o açúcar, a erva-doce, o sumo de laranja e a 

farinha, previamente misturada com o fermento. 

Aqueça o óleo e, estando quente, mergulhe nele 2 colheres de sopa, que irá usar para 

moldar as filhós. 

Frite colheradas pequenas de massa, mantendo as colheres bem oleadas. à medida que 

vai fritando as filhós, coloque-as num recipiente com papel absorvente, a fim de retirar o 

excesso de gordura. 

Passe as filhós por açúcar e canela e disponha-as numa travessa ou prato de servir. 
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As filhós de cenoura, relativamente à receita tradicional, têm uma grande 

vantagem, que é o facto de permanecerem macias durante vários dias, desde que 

devidamente acondicionadas. Poderá ainda congelar as filhós e descongelar para as 

saborear sempre que desejar - nos dias frios sabem sempre bem... 

Ingredientes: 

 1 colher (sobremesa) rasa de fermento em pó 

 1 limão 

 1,5 kg de cenouras cruas 

 100 g de açúcar 

 2 ovos 

 250 g de farinha de trigo 

 sal q.b. 

 açúcar e canela moída p/ polvilhar 

Confeção: 

Corte as cenouras ao meio pelo comprimento e coza-as em água com sal, durante 25 

minutos. Escorra-as sobre um pano dobrado. 

Reduza as cenouras a puré e deite numa tigela. Junte-lhe o açúcar, os ovos e bata muito 

bem. 

Adicione depois a farinha, previamente misturada e peneirada com o fermento. 

Misture e aromatize com as raspas da casca de um limão. Envolva muito bem e deixe 

repousar durante 30 minutos. 

Molde as filhós com o auxílio de duas colheres. Frite em bastante azeite fervente, 

colocando poucas filhós de cada vez na fritadeira. 

Retire as filhós depois de fritas e coloque-as sobre folhas de papel absorvente para 

absorver a gordura. 

Ponha, por fim, a filhós numa travessa e polvilhe com açúcar misturado com canela.  

http://www.docesregionais.com/filhos/


 

 
169 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Estas filhós são muito simples de preparar e ficam verdadeiramente deliciosas, 

fazendo-se sentir os suaves filamentos da chila na massa. 

Ingredientes: 

 1 pitada de sal 

 4 colheres (sopa) de farinha 

 4 ovos 

 400 g de chila (cozida e espremida) 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Coza a chila em água e sal. Esprema-a bem e desfaça-a em fios com as mãos. 

Deite num recipiente e junte a farinha e os ovos inteiros. Bata tudo muito bem. 

Com duas colheres de sopa, molde a massa em filhós e coloque-as em óleo previamente 

aquecido. 

Depois de frias, escorra as filhós de chila sobre papel absorvente, envolvendo-as em 

açúcar e canela, enquanto bem quentes.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#chila-gila
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Também designadas Filhós de Flor ou Cuscuréis, este fritos são típicas em algumas 

regiões de Portugal e caracterizam-se por serem estaladiços e leves. A receita 

rende muito, pois as filhós são feitas com uma quantidade de massa reduzida. 

Ingredientes: 

 1 colher (sobremesa) de manteiga 

 1 colher (sopa) de açúcar em pó 

 100 g de farinha 

 5 ovos 

 75 ml de leite 

 sumo de ½ laranja 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Bata bem os ovos e acrescente-lhes o açúcar, adicionando depois, sem parar de bater, a 

manteiga amolecida, o leite e o sumo de laranja. 

Peneire a farinha e junte-lhe, aos poucos, o preparado anterior, mexendo até obter uma 

massa homogénea. Deixe repousar durante 30 minutos. 

Entretanto, aqueça o óleo, mantendo a forma submersa até ficar quente. 

Mergulhe a forma quente na massa sem a cobrir na totalidade - a massa deve chegar 

somente a meio da forma. Introduza a forma de imediato no óleo quente e faça 

movimentos circulares com a forma, sacudindo ligeiramente para que a massa se solte no 

óleo. Vire a filhós, para que frite de ambos os lados. 

Quando fritas, escorra as filhós sobre papel absorvente, passando-as depois por açúcar e 

canela. 

Indicações para fritar as filhós de forma: 

Só pode mergulhar a forma com o óleo já quente, mas não em demasia. 

Não deixe a forma com a massa tocar no fundo da fritadeira. 

Quando o óleo ficar muito quente, desligue o lume e deixe arrefecer um pouco. Se o óleo 

estiver muito quente, ao mergulhar a forma a massa frita, fica agarrada à forma e já não se 

consegue soltar. 

Quando a massa se descolar da forma, volte a pô-la no fundo da fritadeira para aquecer 

de novo antes de a mergulhar mais uma vez na massa. Repita este processo para cada 

filhó.  
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Embora possam ser servidas do modo tradicional, polvilhadas com açúcar e canela, 

nesta receita são regadas com uma calda de açúcar, com vinho do Porto, laranja e 

canela, que deixa as filhós firmes durante alguns dias. 

Ingredientes: 

Para as filhós 

 ½ litro de azeite fino 

 100 g de manteiga 

 20 ovos 

 70 g de açúcar 

 farinha q.b. 

 sumo de 1 laranja 

Para a calda 

 100 ml de vinho do Porto (opcional) 

 200 ml de água 

 3 paus de canela 

 400 g de açúcar 

 casca de 1 laranja 

Confeção: 

Num alguidar de barro vidrado, amasse o açúcar, a manteiga derretida, os ovos e o sumo 

da laranja. 

Depois de tudo bem ligado, junte a farinha, aos poucos, até ficar um creme não muito 

espesso. Tape e deixe repousar durante meia hora. 

Leve o azeite ao lume e, quando ferver, mergulhe nele, para aquecer, uma forma especial 

para filhós. 

Quando a forma estiver quente, afunde-a na massa, meio centímetro abaixo da parte 

superior, mergulhando-a em seguida no azeite a ferver. Sacuda para a filhó cair no azeite, 

onde fica até estar bem loura de todos os lados. 

Tiradas as filhós da fritura, ponha-as a escorrer. 

Para a calda, leve ao lume o açúcar com a água. Acrescente o vinho do Porto, a casca de 

laranja, cortada bem fina, e os paus de canela. Quando começar a ferver, deixe no lume 

mais 5 minutos e retire. 

Passe as filhós pela calda de açúcar e sirva.  

http://www.docesregionais.com/filhos-de-forma/
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Além de serem muito saborosas, estas filhós mantém-se durante vários dias e, 

mesmo já durinhas, são ótimas com uma chávena de café. Podem também ser 

congeladas, mantendo a sua forma e textura originais quando forem consumidas. 

Ingredientes: 

 1 colher (café) de sal 

 1 kg de farinha de trigo 

 ½ cálice de aguardente 

 250 ml de azeite 

 10 ovos grandes 

 30 g de fermento biológico 

 leite morno q.b. 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Desfaça o fermento num pouco de leite morno e junte um pouco de farinha para formar 

uma papa. Deixe levedar numa tigela. 

Ponha a farinha num alguidar grande, tendo em conta que a massa irá crescer muito, e 

junte o sal. 

Leve o azeite ao lume e, quando estiver quente, retire-o e vá despejando sobre a farinha, 

mexendo bem com uma colher de pau, para escaldar toda a farinha. Esfarele depois a 

massa com as mãos para que não fiquem grumos. 

Junte o fermento, que nessa deverá ter duplicado de volume, junte os ovos um a um. 

Amasse bem e bata a massa, como se faz para o pão. 

Acrescente a aguardente e continue a bater até obter uma massa macia. Se necessário, 

enfarinhe as mãos para que a massa não se cole. A massa estará pronta quando começar 

a fazer bolhas. 

Deixe levedar cerca de 4 ou 5 horas, num local resguardado de correntes de ar, cobrindo o 

alguidar com um pano branco e uma manta. Quando a massa duplicar de volume, estará 

pronta para fritar. 

Coloque bastante óleo numa fritadeira e leve ao lume. 

Com as mãos untadas em azeite, retire pequenas bolas de massa e tenda-a, evitando 

fazer buracos. À medida que as vai fazendo, mergulhe no óleo não demasiado quente e, 

com a ajuda de 2 garfos, vá-as mexendo e virando para fritarem uniformemente. 

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Depois da fritura, coloque as filhós sobre papel absorvente, a fim de filtrar a gordura em 

excesso. Por fim, polvilhe com açúcar e canela. 

 

Sabia que. . . 

Também conhecidas como filhós da Beira, por serem típicas desta região 

de Portugal, estas filhós devem o seu nome à forma tradicional como eram 

tendidas, nos joelhos, pelas mulheres, que o faziam à lareira, sentadas num 

banco. 

Por associação à forma original destes doces, qualquer filhós que fosse 

preparada com este formato, nas Beiras ou noutras regiões do país, passou 

a ser designada Filhós de Joelho.  



 

 
174 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Estas filhós, típicas das regiões centro e sul de Portugal, são preparadas com banha 

e, além da laranja, são regadas com aguardente velha, que lhes acentua o sabor. É 

na altura do Natal que estes fritos ganham especial relevo à mesa. 

Ingredientes: 

 1 cálice de aguardente velha 

 100 ml de banha derretida 

 150 g de açúcar 

 500 g de farinha 

 raspa e sumo de 1 laranja 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Misture bem o açúcar com a farinha. Ponha-os, em monte, sobre uma superfície lisa e 

abra uma cavidade no centro, onde deitará a banha, o sumo e a raspa da laranja, assim 

como a aguardente. 

Amasse bem, juntando um pouco de água morna, se necessário. 

Estenda a massa com um rolo e corte quadrados da mesma com uma carretilha. 

Frite em óleo bem quente, até as filhós ficarem douradas e vá deitando colheradas de óleo 

sobre elas para empolarem. 

À medida que vai fritando, ponha-a a escorrer sobre papel absorvente para libertarem o 

excesso de óleo. 

Polvilhe as filhós, ainda quentes, com açúcar e a canela.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#aguardente


 

 
175 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Estas filhós, típicas de Natal e muito populares em certas regiões de Portugal, são 

aromatizadas com aguardente bagaceira e regadas com uma calda de mel. No 

final, são polvilhadas com os tradicionais açúcar e canela. 

Ingredientes: 

Para as filhós 

 1 colher (chá) de sal 

 100 ml de aguardente bagaceira 

 100 ml de azeite 

 100 ml de leite 

 20 g de fermento de padeiro 

 750 g de farinha 

 8 ovos 

Para a calda 

 300 g de mel 

 100 ml de água 

Para a cobertura 

 açúcar e canela q.b. 

 

Confeção: 

Dissolva o fermento no leite morno, juntando-lhe o sal e um pouco de farinha. Misture até 

obter uma massa leve e deixe repousar durante 15 minutos. 

Deite a massa num alguidar, adicione um pouco de azeite e 3 ovos batidos. Bata tudo 

muito bem. 

Acrescente o restante azeite, a aguardente e os ovos excedentes, batendo de novo a 

massa (note que esta deve ficar mais macia do que para o pão). Se necessário, adicione 

um pouco de leite. 

Abafe a massa e deixe-a levedar durante 4 horas em local ameno. 

Passado o tempo de fermentação, ponha o azeite ao lume e, com as mãos oleadas, tire 

bocados de massa (aproximadamente do tamanho de um ovo), estique-a numa rodela 

muito fina, fazendo-lhe buracos com as pontas dos dedos. 

Mergulhe as filhós no azeite e vá-as esticando, a fim de manterem a forma original, pois a 

tendência será de crescer para cima. Deixe-as dourar dos dois lados e ponha-as a 

escorrer sobre papel absorvente. 

Frita toda a massa, leve o mel a levantar fervura juntamente com a água. Reduza o calor e 

passe as filhós pela calda, polvilhando-as depois com açúcar e canela.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#aguardente
http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Ingredientes: 

 1 cálice de aguardente velha 

 1 colher (café) de canela 

 1 laranja 

 2 ovos 

 30 g de fermento de padeiro 

 400 g de pão (9 carcaças) 

 50 ml de leite 

 água p/ polvilhar 

Confeção: 

Demolhe o pão em água morna e esprema-o bem. 

Misture bem o pão com a raspa e sumo de laranja, os ovos, a canela, a aguardente e o 

fermento, previamente dissolvido no leite. 

Amasse bem a massa, à mão, alise e cubra com um pano. Coloque o recipiente dentro de 

um maior, com água quente, e deixe a massa levedar durante 30 minutos. 

Quando a massa já tiver crescido, coloque o óleo da fritura ao lume. 

Mergulhe 2 colheres no óleo quente e vá tirando pequenas colheradas de massa para 

fritar. 

Escorra a gordura das filhós, colocando-as sobre papel absorvente e passe-as depois pelo 

açúcar.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#aguardente
http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Este frito confeciona-se em todas as zonas do Algarve, do barlavento ao sotavento, 

conhecendo diferentes variações - filhós de canudo, enroladas, de forma, entre 

outras. No nordeste algarvio, são o doce festivo por excelência, sendo 

tradicionalmente confecionadas nas datas comemorativas ao longo do ano, 

sobretudo na Páscoa e no Natal. 

Ingredientes: 

Para as filhós 

 4 ovos 

 azeite q.b. 

 farinha q.b. 

 sumo de laranja q.b. 

Para a calda 

 ½ litro de água 

 1 kg de açúcar amarelo 

 

Confeção: 

Parta os ovos para uma tigela e deite farinha até os ovos aceitarem. Envolva bem e forme 

uma bola. 

Deite um pouco de azeite e amasse até este ser absorvido. 

Junte um pouco de sumo de laranja, menos quantidade que o azeite, e volte a amassar 

até desaparecer o sumo. 

Continue a amassar, alternando o azeite e o sumo até a massa ficar tenra e devidamente 

ligada para se poder estender bem fina, sem partir. Deve começar a amassar com azeite e 

terminar igualmente com azeite. 

Coloque o óleo ao lume (cerca de 1 litro) e deixe-o aquecer bem. 

Tire pequenas bolas de massa e estenda-as muito finas, com o rolo e a tábua ou pedra 

untados com azeite - operação que se deve fazer sempre que se estende massa. 

Depois de estendida a massa, leve-a a fritar em óleo bem quente e, com o cabo de uma 

colher de pau, faça uma pequena pressão ao centro da massa para lhe dar forma de flor. 

Para a calda, leve a água e o açúcar ao lume e deixe ferver até ficar em ponto de fio fraco. 

Passe as filhós, uma a uma, pela calda (se for necessário acrescente um pouco de água).  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-fio/
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Estas filhós, originárias da doçaria conventual, destacam-se das filhós tradicionais 

pelo seu formato, textura estaladiça e sabor. 

Ingredientes: 

Para as filhós 

 1 colher (sopa) de açúcar 

 1 colher (sopa) de banha 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 100 ml de aguardente 

 6 ovos 

 farinha q.b. 

Para a calda 

 1 kg de açúcar 

 

 

Confeção: 

Bata muito bem os ovos com a banha, a manteiga, a aguardente e a colher de açúcar. 

Junte a farinha e amasse até obter uma massa elástica e que se estenda bem. Deixe 

descansar um pouco. 

Entretanto, ponha o azeite ao lume. 

Estenda a massa e corte umas tiras com cerca de 7 x 20 cm. Pegue com a mão numa das 

extremidades e segure a outra com um garfo comprido. Introduza o garfo com a ponta da 

massa no azeite a ferver e vá enrolando ao mesmo tempo que vai deixando cair. 

Deixe fritar até as filhós até estarem louras e passe-as depois por açúcar em ponto de voar 

(ao retirar um pouco de calda com uma escumadeira e assoprar, formam-se bolas que se 

desprendem como bolhas de sabão).  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa
http://www.docesregionais.com/filhos-tradicionais/
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-voar-forte
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As filhós lembram-nos o Natal e a alegria de reunir a família. Estas receitas 

tradicionais passam de geração em geração, trazendo até nós os saberes e sabores 

das nossas avós. Veja como fazer esta maravilha da doçaria tradicional portuguesa... 

Ingredientes: 

Para a massa e polvilho 

 1 colher (chá) de sal 

 15 g de fermento de padeiro 

 2 laranjas 

 4 colheres (sopa) de água 

 4 ovos 

 400 g de abóbora-menina 

 500 g de farinha 

 óleo, açúcar e canela q.b. 

Para a cobertura 

 calda de açúcar 

 casca de laranja 

 vinho do Porto 

 

 

Confeção: 

Descasque a abóbora e corte-a em pedaços. 

Ponha num tacho, tape e leve a cozer em lume brando. Quando a abóbora estiver macia, 

reduza-a a puré. 

Peneire a farinha e o sal para uma tigela onde acrescentará o puré de abóbora, o fermento 

- desfeito na água morna -, a raspa e sumo das laranjas e os ovos. 

Com as mãos, trabalhe bem a massa até fazer bolhas. 

Faça uma bola, polvilhe ligeiramente com a farinha e tape com um pano. Deixe repousar 

num local morno até que a massa dobre o volume. 

Quando a massa estiver lêveda, retire bocados com uma colher e frite em óleo, virando de 

vez em quando para as filhós fritarem e alourarem de igual modo de todos os lados. 

Retire-as com uma escumadeira e ponha a escorrer sobre papel absorvente. 

Enquanto as filhós estiverem quentes, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. 

No dia seguinte, faça uma calda de açúcar, aromatizada com vinho do Porto e casca de 

laranja e deite sobre as filhós.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro/
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Estes fritos são doces especialmente associados às celebrações do Natal e passagem 

de ano, deixando o aroma e sabor inesquecíveis da doçaria tradicional. A presença 

de aguardente na massa intensifica o paladar e deixa as fitas ainda mais 

apetecíveis... 

Ingredientes: 

 1 cálice de aguardente 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 5 ovos 

 farinha q.b. 

 açúcar p/ polvilhar 

 azeite ou óleo p/ fritar 

Confeção: 

Amasse os ovos com a farinha e junte a manteiga derretida. Acrescente a aguardente, 

continuando a amassar. 

Quando a massa estiver bem misturada, estenda-a com o rolo, de forma a obter uma 

espessura fininha e corte em tiras. 

Frite as tiras, em azeite ou óleo, e vá enrolando com um garfo. No final, polvilhe com 

açúcar.  
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As hojuelas são um doce tradicional de Natal colombiano. Estes doces fritos 

deliciosos, tal como as filhós, são polvilhados com açúcar, e comem-se não só na 

consoada, mas durante toda a quadra natalícia. 

Ingredientes: 

 ½ chávena de manteiga 

 1 colher (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de açúcar + q.b. p/ polvilhar 

 3 chávenas de farinha de trigo 

 3 colheres (sopa) de água gelada 

 5 colheres (sopa) de sumo de laranja 

Confeção: 

Bata a manteiga, ligeiramente derretida, com a farinha. Junte o sal, o açúcar, o sumo de 

laranja acabado de espremer, a água e bata novamente até obter uma mistura 

homogénea. 

Ponha a massa numa superfície lisa e polvilhada, faça um rolo e dobre-o ao meio. Repita 

esta operação mais duas ou três vezes e leve ao frigorífico durante ½ hora. 

Quando retirar do frio, faça novamente um rolo, bastante fino, e corte em fatias na 

diagonal. Com a ponta de uma faca faça um risco no centro de cada fatia, como se fosse o 

veio de uma folha. 

Aqueça o óleo e frite as fatias até estarem douradas. Escorra e retire o excesso de gordura 

em papel absorvente. Polvilhe com açúcar.  

http://www.docesregionais.com/filhos-tradicionais/
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Estas rabanadas servem-se no dia seguinte ao da sua confeção. São polvilhadas com 

açúcar e canela e só depois regadas com uma calda de vinho e mel. 

Ingredientes: 

Para as rabanadas 

 500 g de pão tipo cacete 

 1 casca de limão 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 1 pau de canela 

 1 pitada de sal 

 200 ml de água 

 2 gemas 

 2 ovos inteiros 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Para a calda 

 1 colher (sobremesa) de canela em 

pó 

 250 g de mel 

 300 g de açúcar 

 750 ml de vinho tinto (verde ou 

maduro) 

 

Confeção: 

Comece por cortar o cacete em fatias com cerca de 1 cm de espessura. 

Leve o açúcar ao lume com a água, a manteiga, o pau de canela, a casca de limão e o sal. 

Deixe ferver durante 5 minutos. 

Retire do lume e mergulhe as fatias de pão na calda bem quente, escorrendo-as em 

seguida sobre uma peneira ou passador. 

Passe as fatias pelas gemas batidas com os ovos inteiros e frite-as em óleo quente até 

alourarem. 

À medida que vai fritando as rabanadas, ponha-as numa travessa funda e polvilhe-as com 

açúcar e canela. 

Prepare a calda, misturando o vinho com o mel, a canela em pó e açúcar (caso o vinho 

seja verde ou agreste). 

Leve ao lume para levantar fervura e deite esta calda sobre as rabanadas. Vire-as com 

cuidado para não se partirem.  
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As rabanadas portuguesas são geralmente feitas com vinho tinto, ao contrário do 

que se passa no Brasil, onde este doce tradicional também é muito popular. 

Ingredientes: 

 2 chávenas de vinho tinto seco 

 3 ovos 

 5 pães cortados em fatias 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Disponha o vinho tinto e os ovos, ligeiramente batidos, em dois recipientes distintos. 

Passe as fatias de pão pelo vinho tinto e, em seguida, pelos ovos. 

Frite as rabanadas em óleo quente até que estejam bem douradas dos dois lados. 

Retire-as com uma escumadeira e disponha-as sobre papel absorvente para retirar o 

excesso de gordura. 

Misture o açúcar e canela num recipiente pequeno e deite sobre as rabanadas.
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Rabanadas com Amêndoas 

Saiba como fazer deliciosas rabanadas com amêndoas, cobertas com açúcar em pó, 

que dão um toque sofisticado a este doce tradicional de Natal. 

Ingredientes: 

(para 12 rabanadas) 

 ¼ colher (chá) de sal 

 ½ colher (chá) de fermento em pó 

 ½ colher (chá) de essência de amêndoa 

 1 colher (chá) de essência de baunilha 

 1 chávena de amêndoas torradas e lascadas 

 1 chávena de leite 

 12 fatias de pão de véspera 

 3 colheres (sopa) de farinha de trigo 

 3 ovos 

 açúcar em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Bata os ovos, o leite, a farinha, o sal, o fermento e as essências, envolvendo bem todos os 

ingredientes. 

Mergulhe as fatias de pão no preparado anterior e disponha-as numa travessa, deixando-

as repousar no frigorífico durante 1 hora 

Aqueça o óleo em lume moderado. 

Passe as fatia de pão nas amêndoas e frite-as até estarem douradas de ambos os lados. 

Deixe-as escorrer um pouco a gordura num prato com papel absorvente. 

Polvilhe as rabanadas com açúcar em pó e sirva. 
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Na receita aqui apresentada, as rabanadas são regadas com uma calda de açúcar e 

canela, ingredientes muito usados na generalidade dos doces de Natal. 

Ingredientes: 

Para as rabanadas 

 2 tiras de casca de limão 

 300 ml de leite 

 300 g de açúcar 

 4 ovos 

 8 fatias de pão de forma 

 canela q.b. 

Para a calda 

 100 ml de água 

 1 pau de canela 

 250 g de açúcar 

 raspa de ½ limão 

 

Confeção: 

Leve o leite ao lume, a ferver, com 2 colheres (sopa) de açúcar e a casca de limão. 

Bata os ovos até ficarem homogéneos. 

Mergulhe as fatias de pão no leite; passe-as depois pelos ovos batidos e deixe escorrer. 

Frite o pão em óleo bem quente, virando as fatias para que fiquem douradas de ambos os 

lados. Depois de fritas, coloque as fatias sobre uma camada de papel absorvente. 

Para fazer a calda, leve o açúcar ao lume com a água, o pau de canela e a raspa de limão. 

Deixe ferver até obter uma calda não muito espessa. 

Regue as rabanadas com a calda de açúcar e sirva.  
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Nesta receita, as rabanadas são enriquecidas com natas e acompanhadas com 

fruta, o que é ótimo para saborear o doce sem enjoar. 

Ingredientes: 

 1 chávena de leite 

 1 chávena de natas 

 1 colher (café) de baunilha em pó (opcional) 

 12 fatias de pão de véspera 

 2 gemas 

 3 colheres (sopa) de açúcar 

 açúcar em pó e canela p/ polvilhar 

 fruta p/ acompanhar 

Confeção: 

Deite as gemas numa tigela, junte o açúcar e bata a gemada até obter um creme macio e 

espesso. 

Adicione aos poucos o leite e as natas, bata um pouco mais e aromatize com a baunilha 

em pó. Bata novamente. 

Regue o pão com esta mistura e deixe embeber durante alguns minutos. 

Aqueça bastante óleo numa frigideira ou num recipiente fundo e frite as fatias, poucas de 

cada vez, virando-as até alourarem uniformemente. 

Retire da fritura com uma escumadeira e escorra o excedente da gordura sobre folhas de 

papel absorvente. 

Polvilhe as rabanadas ainda quentes com açúcar e canela. Acompanhe com tiras finas de 

fruta fresca.  
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Estas rabanadas ficam muito crocantes pois são preparadas com corn flakes, o que 

lhes dá uma textura estaladiça e única. Uma excelente ideia para variar e saborear 

este doce tradicional de forma diferente. 

Ingredientes: 

(para 12 rabanadas) 

 1 colher (chá) de baunilha 

 1 colher (chá) de canela 

 1 colher (sopa) de açúcar 

 2 chávenas de corn flakes (ou outros cereais a gosto) 

 2 ovos 

 240 ml de leite 

Confeção: 

Ponha o óleo ao lume a aquecer até atingir aproximadamente os 190º C. 

Bata os ovos com o leite, o açúcar, a canela e a baunilha. 

Deite os cereais num prato fundo. 

Passe o pão pela mistura dos ovos e depois pelos cereais, apertando-os bem no pão. 

Frite as fatias no óleo quente até dourarem. 

Escorra as rabanadas em papel absorvente e sirva-as ainda quentes.  
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Propomos-lhe uma forma diferente de saborear as rabanadas tradicionais, 

preparando-as com abóbora, nozes e especiarias. O crocante da noz destaca-se na 

suavidade da massa, criando uma deliciosa envolvência de sabores e texturas.  

Ingredientes: 

(para 8 rabanadas) 

 1 colher (chá) de baunilha 

 1 colher (chá) de canela 

 120 ml de creme de leite 

 3 ovos 

 4 colheres (sopa) de abóbora cozida e desfeita 

 4 colheres (sopa) de nozes picadas 

 8 fatias de pão 

 canela, noz-moscada, gengibre e cravinho (1 pitada de cada) 

Confeção: 

Aqueça uma frigideira levemente untada com óleo em lume moderado. 

Bata os ovos, juntamente com o creme de leite, a abóbora, a canela, a baunilha, as 

especiarias e as nozes. 

Mergulhe as fatias de pão na mistura. 

Frite as fatias até ficarem douradas (cerca de 3 minutos de cada lado). 

Sugestão... 

Depois de prontas, regue as rabanadas com mel e salpique-as com miolo de noz para ter 

um doce soberbo, com o verdadeiro sabor do Natal.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#creme-leite
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Estas rabanadas diferem das receitas tradicionais pois são feitas com bolo-rei em 

vez de pão. São ótimas para fazer nos dias que se seguem ao Natal, permitindo 

aproveitar de forma deliciosa o bolo-rei que possa ter sobrado das festas. 

Ingredientes: 

 ½ chávena de leite 

 1 colher (sopa) de vinho do Porto 

 1 laranja 

 4 ovos 

 8 a 10 fatias de bolo-rei 

 açúcar q.b. p/ polvilhar 

Confeção: 

Bata os ovos com o leite, o suco, a raspa de laranja e o vinho do Porto. 

Deite o preparado num prato fundo e mergulhe nele as fatias de bolo-rei, deixando-as 

embeber de ambos os lados. 

Deite um pouco de manteiga numa frigideira e frite as rabanadas até dourarem. 

Retire as fatias e coloque-as sobre papel absorvente para retirar a gordura em excesso. 

Deixe arrefecer, polvilhe as rabanadas com açúcar. 

Sugestão: 

Queime o açúcar com um maçarico para lhes dar um aspeto diferente.  

http://www.docesregionais.com/bolo-rei/
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Ingredientes: 

 1 pão de forma 

 leite q.b. 

 4 ovos 

 açúcar e canela q.b. 

Confeção: 

Corte o pão em fatias diagonais, com aproximadamente 3 cm de espessura. 

Ponha o leite numa tigela e adoce-o bem. 

Num recipiente à parte ponha os ovos, misturando bem, mas sem bater. 

Ligue o lume para aquecer o óleo. 

Enquanto isso, mergulhe as fatias no leite, uma por uma e vire-as pela ordem em que as 

colocou. Sempre na mesma ordem, passe-as depois pelo ovo. 

Antes de fritar as rabanadas, comprima-as levemente para não ficarem muito ensopadas. 

Note que o óleo tem de estar quente de início, depois mantenha em fogo médio. Deverá 

virar as rabanadas quando estiverem bem douradas. 

Frite dos dois lados e, quando tirar, coloque-as numa travessa forrada com papel, para 

escorrer o óleo. 

Tenha previamente preparada uma mistura de açúcar com canela a seu gosto, mas sem 

ficar demasiado branca, e polvilhe com ela as rabanadas. 

 

NOTA: 

Para a fritura, use uma frigideira grande e coloque óleo até uma altura que seja maior do 

que a metade das fatias de pão, mas sem cobrir a fatia toda.  
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Ligeiramente diferente da rabanada tradicional, em que o pão é embebido em 

leite, nesta receita as fatias de pão passam pela calda de vinho com açúcar e pelos 

ovos batidos antes de serem fritas. 

Ingredientes: 

 1 pão de forma 

 4 ovos 

 vinho tinto (suave ou de mesa) q.b. 

 óleo p/ fritar 

 açúcar e canela q.b. 

Confeção: 

Corte o pão em fatias diagonais, com aproximadamente 3 cm de espessura. 

Ponha o vinho numa tigela e adoce bem. 

Num recipiente à parte, ponha os ovos, misturando bem, mas sem bater. 

Ligue o lume para aquecer o óleo. Use uma frigideira grande e coloque óleo até uma altura 

que seja maior do que a metade das fatias de pão, mas sem cobrir a fatia toda. 

Enquanto isso, mergulhe as fatias de pão no vinho, uma por uma, e vire-as pela ordem em 

que as colocou. Passe-as depois pelo ovo e, antes de as pôr a fritar, comprima-as 

levemente para não ficarem muito ensopadas. 

O óleo tem de estar quente de início, depois mantenha em fogo médio. Deverá virar as 

rabanadas quando estiverem bem douradas. Frite dos dois lados e, quando tirar, coloque-

as numa travessa forrada com papel, para escorrer o óleo. 

Tenha previamente preparada uma mistura de açúcar com canela a seu gosto, mas sem 

ficar demasiado branca, e polvilhe com ela as rabanadas.  
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As rabanadas regadas com mel conhecem algumas variantes regionais em Portugal, 

sendo um doce de Natal muito popular por todo o Minho. 

Depois de fritas, são polvilhadas com canela e regadas com mel quando já 

estiveram na travessa. 

Ingredientes: 

 1 pão 

 4 ovos 

 1 chávena de mel 

 canela q.b. 

 leite q.b. 

 açúcar q.b. 

Confeção: 

Corte o pão em fatias (2 cm aprox.) e coloque num recipiente fundo. 

Deite o leite, previamente misturado com o açúcar e a canela. Quando o pão estiver bem 

embebido, retire, escorra com cuidado e passe pelos ovos ligeiramente batidos. 

Ponha uma frigideira grande ao lume com bastante óleo. 

Frite poucas rabanadas de cada vez (2 ou 3 fatias no máximo). Ponha sobre o papel 

absorvente para retirar o excesso de gordura. 

Coloque as rabanadas numa travessa, polvilhe com canela e regue com mel.  
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Em relação à receita tradicional, as rabanadas com doce de ovos ficam mais 

húmidas e com um sabor e textura irresistíveis... 

Ingredientes: 

(para 8 rabanadas) 

 8 fatias grossas de pão de véspera 

 8 claras 

 leite morno q.b. 

 canela p/ polvilhar 

 Para o doce de ovos 

 250 g de açúcar 

 1 casca de limão 

 180 ml de água 

 8 gemas 

Confeção: 

Bata as claras em castelo e reserve. 

Regue as fatias de pão com leite morno suficiente para embeber. Note que o leite não 

deve estar quente, mas a uma temperatura tépida para embeber o pão sem o deformar. 

Deixe escorrer um pouco as fatias e passe-as pelas claras batidas. 

Frite as fatias, em óleo quente, de ambos os lados. Ponha-as depois a escorrer num prato 

com papel absorvente. 

Para o doce de ovos, leve a água ao lume, juntamente com o açúcar e a casca de limão. 

Deixe ferver durante 3 minutos. 

Apague o lume, retire a casca de limão e deixe arrefecer um pouco. 

Junte as gemas à calda de açúcar e misture bem. 

Leve novamente ao lume e mexa sem parar até levantar fervura. Desligue imediatamente 

o fogão. 

Disponha as rabanadas numa travessa e sirva-as regadas com o doce de ovos e 

polvilhadas com canela.  

http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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Além da erva-doce, o vinho do Porto dá um gosto especial a este frito tradicional, 

combinando muito bem com as especiarias. 

Ingredientes: 

(16 rabanadas) 

Para a massa 

 1 chávena de farinha de trigo 

 16 fatias de pão 

 2 chávenas de leite 

 2 colheres (sopa) de açúcar 

 2 colheres (sopa) de vinho do Porto 

 3 ovos 

 óleo p/ fritar 

Para polvilhar 

 ½ chávena de açúcar 

 ½ colher (chá) de erva-doce 

 1 colher (sopa) de canela 

 

Confeção: 

Misture o leite, o açúcar e o vinho do Porto. 

Embeba bem as fatias de pão na mistura, apertando depois cada uma entre as mãos tirar 

o excesso. 

Passe os dois lados do pão pela farinha de trigo e depois pelo ovo batido. 

Leve o óleo a aquecer numa frigideira ou panela grande. 

Entretanto, misture o açúcar com a canela e a erva-doce. Reserve. 

Frite as fatias até dourarem bem de ambos os lados. Retire-as depois com uma 

escumadeira e ponha-as sobre papel absorvente para retirar o excesso de óleo. 

Disponha as rabanadas num prato grande e polvilhe-as com a mistura de especiarias e 

açúcar.  
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A confeção da receita é muito simples, tendo como elemento principal as fatias de 

pão que, depois de molhada em leite, passadas por ovos e fritas, são regadas com 

uma calda de vinho (no Minho usa-se vinho verde) ou calda de açúcar. 

Devem ser feitas de véspera, para ficarem bem embebidas e apaladadas. 

Ingredientes: 

(10 rabanadas) 

Para a massa 

 1 pau de canela 

 1 pão de cacete (cerca de 500 g) de 

véspera 

 4 ovos 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

(na proporção de 4 partes de açúcar 

para 1 de canela) 

Para a calda 

 ½ cálice de vinho verde 

 ½ kg de açúcar 

 1 casca de laranja 

 300 ml de água 

Confeção: 

Comece por cortar o cacete em fatias com cerca de 1 cm de espessura. 

Ferva o leite com o pau de canela e a casca de limão. 

Regue as fatias com o leite fervido, de modo a ficarem bem demolhadas. 

Bata os ovos e, depois de espremer um pouco as fatias entre as palmas das mãos, passe-

as bem pelo ovo batido. 

Frite as fatias de pão em óleo bem quente, virando-as para ficarem bem lourinhas de 

ambos os lados. 

À medida que for fritando as rabanadas, polvilhe-as com açúcar e canela, colocando-as 

num prato fundo. 

Prepare a calda, começando por misturar o açúcar com a água e a casaca de laranja. 

Leve ao lume e deixe ferver durante 3 minutos. 

Junte o vinho do Porto e deixe levantar fervura. Prove e, se o vinho for muito agreste, 

deite-lhe um pouco mais de açúcar. 

Retire a calda do lume e deite-as de imediato sobre as rabanadas, que deverá ir virando 

para ensoparem por igual.  
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Esta iguaria de Natal em pouco diverge da receita das rabanadas tradicionais. No 

entanto, a calda de vinho do Porto e as nozes dão às rabanadas um sabor mais 

intenso e um delicioso contraste de texturas, tornando-as irresistivelmente 

apetecíveis.. 

Ingredientes: 

(para 10 rabanadas) 

 1 casca de limão 

 1 colher (café) de canela 

 1 colher (sobremesa) de manteiga 

 1 pau de canela 

 10 fatias de pão 

 125 g de mel 

 150 ml de água 

 150 g de açúcar 

 2 ovos 

 400 ml de vinho do Porto 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

 nozes picadas a gosto 

Confeção: 

Leve ao lume o açúcar com a água, a manteiga, o pau de canela e a casca de limão, 

deixando ferver durante 5 minutos. 

Depois de arrefecer um pouco, mergulhar as fatias de pão na calda, escorrendo o 

excesso. 

Bater os ovos e reserve-os num prato fundo. 

Ponha óleo a aquecer, numa frigideira. 

Passe as fatias de pão pelo ovo e frite até ficarem douradas de ambos os lados. Quando 

as retirar do óleo, ponha as fatias sobre papel absorvente, a fim de retirar a gordura em 

excesso. 

Passe as rabanadas por açúcar e canela e coloque num prato fundo. 

Deite o vinho do Porto num tacho, junte o mel e a canela em pó. Leve ao lume e deixe 

ferver. 

Retire do calor e deite suavemente a calda sobre as rabanadas. Junte algumas nozes 

picadas e sirva. 

 

SUGESTÃO: 

Substitua as nozes por amêndoas e tenha um doce igualmente irresistível.  

http://www.docesregionais.com/rabanadas/
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Estas rabanadas ficam com uma cor mais escura que as tradicionais e com um 

delicioso sabor de chocolate. Uma forma diferente e MUITO saborosa de as fazer. 

Sirva-as com uma bola de gelado e terá uma sobremesa sublime para saborear. 

Ingredientes: 

(para 8 rabanadas) 

 1 pitada de sal 

 2 colheres (chá) de canela 

 2 colheres (chá) de essência de baunilha 

 2 colheres (sopa) de manteiga 

 300 ml de chocolate líquido 

 4 ovos 

 8 fatias grossas de pão 

Confeção: 

Bata os ovos com chocolate, a baunilha, a canela e o sal. 

Mergulhe as fatias de pão na mistura anterior, deixando-as embeber bem. 

Derreta a manteiga numa frigideira, em lume moderado, e frite as rabanadas dos dois 

lados até ficarem crocantes e coradas. 

Sirva-as simples ou regadas com uma calda de chocolate e, se desejar, uma bola de 

gelado.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#essencia-de-baunilha
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Da cozinha brasileira chega-nos mais uma receita para saborear no dia de Natal ou 

na passagem de ano. Aproveite o que sobrou do panetone para fazer estas deliciosas 

rabanadas. 

Ingredientes: 

(para 10 rabanadas) 

 ½ kg de panetone 

 ¾ de uma lata de leite condensado 

 1 colher (sobremesa) de extrato de baunilha 

 1 lata de leite (use a lata do leite condensado como medida) 

 2 ovos batidos ligeiramente 

 3 colheres (sopa) de açúcar 

 1 colher (sopa) de canela 

Confeção: 

Corte o panetone em 10 pedaços. 

Ponha os ovos batidos num prato fundo, a mistura do leite condensado, o leite e o extrato 

de baunilha ligeiramente mexida noutro e o açúcar com a canela num terceiro prato. 

Ponha óleo a aquecer numa frigideira antiaderente, em lume brando a moderado. 

Passe ligeiramente as fatias de panetone nos ovos, batendo um pouco no prato para tirar 

o excesso. Em seguida, mergulhe-as rapidamente, de ambos os lados, na mistura de leite 

e frite um pedaço de cada vez. 

Com as fatias douradas de ambos os lados, retire-as e passe pelo açúcar e a canela até 

cobrir toda a superfície. 

Disponha as rabanadas numa travessa e sirva.  

http://www.docesregionais.com/panetone-brasil/
http://www.docesregionais.com/glossario/#extrato-baunilha
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Oriundas do antigo Mosteiro de Adaúfe, em Braga, estas rabanadas caracterizam-

se por serem fritas na calda que as envolve e não em óleo. A calda, além do açúcar, 

é feita com mel, limão, canela e vinho do Porto, deixando-as aromáticas e fofas. 

Ingredientes: 

Para as rabanadas 

 1 pão tipo cacete com 2 dias 

 12 gemas 

 700 g de açúcar 

 água q.b. 

 

 

Para a calda 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 1 colher (sopa) de mel 

 1 pau de canela 

 1 pitada de sal 

 2 cálices de vinho do Porto 

 2 tiras de casca de limão 

 200 ml de água 

 300 g de açúcar 

Confeção: 

Corte o pão em fatias com 1 dedo de espessura. 

Faça uma calda pouco espessa com a água, o açúcar, o pau de canela, as cascas de 

limão, a manteiga, o mel e o sal. Retire do lume, junte 1 cálice de vinho do Porto e deixe 

arrefecer. 

Entretanto, bata as gemas num prato. 

Leve o restante açúcar ao lume com água, numa frigideira, e deixe ferver até obter um 

ponto fraco. 

Passe as fatias de pão pela calda, depois pelas gemas e frite-as, uma de cada vez, na 

calda que está a ferver. 

À medida que vão fritando, coloque as rabanadas em travessas fundas ou taças. 

Terminado este processo, regue as rabanadas com a calda da fritura, na qual terá juntado 

o outro cálice de vinho do Porto. Note que a calda terá farrapos de ovos, o que dá um 

aspeto característico às rabanadas.  
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Veja como confecionar deliciosas rabanadas à moda do Douro, tradicionalmente 

feitas com pão endurecido, e conheça a lenda associada a este doce de Natal. 

Ingredientes: 

 1 pão de véspera (cacete ou pão de forma) 

 2 colheres (sopa) de açúcar 

 300 ml de leite 

 4 ovos 

 casca de 1 limão 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

ou calda para regar as rabanadas 

Confeção: 

Leve o leite a ferver com o açúcar e a casca de limão. 

Bata os ovos muito bem, de modo que a clara fique impercetível. 

Corte o pão em fatias com cerca de 1,5 cm e passe-as pelo leite e depois pelos ovos. 

Frite as fatias em óleo bem quente e ponha-as a escorrer sobre papel absorvente. 

Sirva as rabanadas polvilhadas com açúcar e canela ou com calda de açúcar. 

 

Conheça a lenda… 

Uma mulher pobre, sem ter quase nada para comer, precisava de se 

alimentar para dar de mamar ao filho recém-nascido. O seu único 

alimento eram restos de pão duro, que molhava com leite adocicado. A 

mulher teve tanto leite que amamentou o seu filho e ainda teve leite para 

amamentar outras crianças. Desta forma, a rabanada acabou por ser um 

símbolo de prosperidade e fartura, ambas associadas às festividades de 

fim de ano.  
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Na região do Douro e Minho, estas rabanadas são conhecidas como Fatias Fidalgas. 

Independentemente do nome por que são conhecidas, as rabanadas dão mais cor e 

sabor à quadra natalícia, por isso ponha as mãos na massa e prepare rabanadas 

para adoçar as suas festas de fim de ano. 

Ingredientes: 

Para as rabanadas 

 250 ml de água 

 200 g de açúcar 

 4 fatias grossas de pão de forma 

 60 ml de vinho do Porto 

 canela p/ polvilhar 

 raspa de 1 laranja 

 raspa de 1 limão 

Para os ovos-moles 

 200 ml de água 

 300 g de açúcar 

 8 gemas 

 

Confeção: 

Para os ovos-moles, coloque o açúcar num tacho com a água e leve ao lume brando. Sem 

mexer, deixe ferver até obter ponto de fio grosso. 

Junte as gemas, leve-as ao lume e coza-as até obter a consistência desejada. Durante 

este processo, mexa sempre de trás para a frente e não em movimentos circulares, para 

que os ovos fiquem realmente moles. Coloque-os num prato e reserve. 

Para as rabanadas, faça uma calda fraca com o açúcar e a água e deite-a num prato 

fundo. 

Passe as fatias de pão, previamente amolecidas, pela calda de açúcar, escorra-as e 

depois pelos ovos-moles. 

À medida que for colocando as rabanadas numa travessa, polvilhe-as com canela, raspa 

de limão e laranja, vinho do Porto e os ovos-moles.  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-fio
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Nesta receita, as rabanadas em si são confecionadas da forma tradicional, sendo as 

fatias de pão fritas depois de passadas por leite e ovos batidos. O que mais se 

destaca é a calda de laranja com que as rabanadas são regadas no final, 

acentuando-lhes o doce e, acima de tudo, o gosto natural do citrino.  

Ingredientes: 

 12 fatias de pão de forma (de véspera) 

 6 ovos 

 100 ml de água 

 125 g de açúcar 

 casca e sumo de 2 laranjas 

 150 ml de leite 

Confeção: 

Elimine as pontas do pão e corte fatias com aproximadamente um dedo de espessura. 

Passe-as pelo leite e, em seguida, pelos ovos batidos. 

Frite as fatias em azeite bem quente. Deixe-as escorrer bem sobre papel absorvente, 

dispondo-as depois numa travessa. Reserve. 

Leve ao lume a água com o açúcar até atingir o ponto de fio (colocando uma gota da calda 

entre os dedos, forma-se um fio sem grande resistência). 

Retire todo o vidrado das cascas da laranja e junte-o à calda de açúcar, juntamente com o 

sumo das mesmas. Regue as fatias com esta calda e sirva.  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-fio
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As rabanadas recheadas são uma variante cada vez mais em voga, especialmente 

no Brasil. Nesta receita, o creme de maçã é feito com um pau de canela e passas, 

que dão um sabor e textura muito agradáveis às rabanadas. 

Ingredientes: 

 100 ml de água 

 1 litro de leite 

 15 carcaças c/ 2 dias 

 2 paus de canela 

 250 g de açúcar 

 3 maçãs 

 3 ovos batidos 

 40 g de manteiga 

 50 g de passas s/ caroço 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

 raspas de 1 limão 

Confeção: 

Descasque as maçãs, retire-lhes o caroço e corte-as em meias luas finas. 

Leve as maçãs ao lume, juntamente com a manteiga, as passas, a raspa de limão, um pau 

de canela, 80 gramas de açúcar e a água. Deixe cozinhar, sem tampa, mexendo de vez 

em quando, até as maçãs estarem brilhantes e sem líquido (15 minutos 

aproximadamente). Retire do lume e reserve. 

Ferva o leite com o restante açúcar, a casca de limão e o pau de canela. 

Retire a côdea às carcaças, mergulhe-as no leite, já morno, até que fiquem bem 

ensopadas. 

Retire uma carcaça de cada vez e aperte-a com as mãos para que liberte o excesso de 

líquido. Faça um corte central, em cada uma, sem chegar à outra extremidade, e recheie 

com a mistura da maçã (já sem o pau de canela). Molde em forma de bola, para que o 

recheio fique escondido. 

Passe as rabanadas pelos ovos batidos e frite óleo quente, até ficarem douradas. Escorra-

as sobre papel absorvente e, ainda quentes, passe-as por açúcar e canela e ponha numa 

travessa.  
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Estas rabanadas são típicas da Chamusca, no distrito de Santarém. Feitas com pão, 

leite, açúcar e ovos, são depois passadas por uma calda de mel e vinho do Porto e 

polvilhadas com canela. 

Ingredientes: 

Para as rabanadas 

 pão de véspera (sem buracos) 

 leite q.b. 

 açúcar q.b. 

 3 ovos 

 

Para a calda 

 200 ml de mel 

 100 ml de vinho do Porto 

 250 ml de água 

Para a cobertura 

 canela q.b. 

Confeção: 

Passe as fatias de pão por leite açucarado, escorra-as e passe-as pelos ovos batidos. 

Frite as fatias em azeite, deixe-as escorrer e coloque-as num prato largo. 

Prepare logo a seguir a calda, levando a lume brando a água com o mel e o vinho do 

Porto. Deixe ferver lentamente até fazer xarope. 

Regue as rabanadas com a calda e polvilhe com canela.  
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Tradicionalmente estes fritos são polvilhados com açúcar e canela, mas há algumas 

variantes. Uma delas é esta, em que os sonhos são regados com uma calda de vinho 

do Porto, enriquecida com o sabor da canela e de citrinos. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 pitada de sal 

 200 g de farinha 

 30 g de açúcar 

 400 ml de água 

 5 ovos 

 50 g de maisena 

 50 g de margarina 

 casca de 1 limão 

Para a calda 

 1 cálice de vinho do Porto 

 1 pau de canela 

 300 ml de água 

 400 g de açúcar 

 casca fina de 1 laranja 

 casca de fina 1 limão 

 

Confeção: 

Junte num tacho a água, a margarina, o açúcar, a casca do limão e uma pitada de sal. 

Quando ferver, retire do lume e junte as farinhas. Mexa muito bem até obter uma bola e 

leve ao lume para secar. 

Deixe arrefecer e junte os ovos, um a um. 

Frite colheradas de massa em óleo pouco quente (160º C) – deixe o lume no mínimo para 

que a temperatura se mantenha sempre constante. À medida que os sonhos forem 

alourando, pique-os com um garfo. 

Para preparar a calda, leve ao lume a água com o açúcar, o pau de canela, a casca de 

laranja e a de limão, deixando ferver cerca de 10 minutos. 

Acrescente o vinho do Porto e mantenha a fervura mais 5 minutos. 

Retire as cascas e o pau de canela e deixe a calda arrefecer. Regue os sonhos com a 

calda de vinho do Porto.  
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O mel de cana é dos derivados mais conhecidos da cana-de-açúcar, sendo muito 

usado na doçaria tradicional madeirense. Nesta altura festiva do ano, em que 

tradicionalmente se comem os deliciosos sonhos, deixamos aqui uma das receitas 

deste frito típico, que se caracteriza pela sua massa fofa. 

Ingredientes: 

 1 chávena de água 

 1 chávena de farinha 

 1 pitada de sal 

 2 colheres de fermento 

 2 ovos 

 raspas da casca de 1 limão 

 mel de cana q.b. 

Confeção: 

Ponha a água a ferver com a raspa do limão e o sal. 

Retire do lume, junte a farinha e bata fortemente. Por fim, junte os ovos inteiros e ligue 

bem 

Frite colheradas da massa em óleo quente. 

Disponha os sonhos numa travessa e regue-os com mel de cana.  
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Estes sonhos são a receita perfeita para o Natal, pois conciliam a tradição dos 

fritos, muito presente nesta quadra festiva, com uma apresentação apelativa e 

requintada, uma vez que são polvilhados com amêndoa. 

Ingredientes: 

 1 pitada de sal 

 100 g de farinha 

 125 g de açúcar 

 125 g de amêndoas raladas 

 2 ovos 

 250 ml de água 

 25 g de manteiga 

 amêndoa torrada p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve 150 ml de água ao lume, com a manteiga e o sal. 

Quando a água ferver, junte a farinha e mexa bem. Deixe arrefecer e acrescente os ovos, 

um a um, mexendo sempre. 

Adicione as amêndoas, raladas muito finas, e misture. 

Enquanto a massa arrefece, leve ao lume 100 ml de água com o açúcar até atingir o ponto 

de fio (colocando uma gota da calda entre os dedos, forma-se um fio sem grande 

resistência) e reserve. 

Deite pequenas porções de massa, já fria, a fritar em azeite bem quente. Vá virando para 

que a fritura seja uniforme (eles viram sozinhos, dando-se um toque na parte de cima). 

Depois de prontos, regue os sonhos com a calda de açúcar e polvilhe com a amêndoa 

torrada.  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-fio
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-fio
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Na receita aqui apresentada, a infusão de laranja com aguardente e especiarias 

vem realçar o sabor típico dos sonhos. 

Ingredientes: 

Para os sonhos 

 1 casca de limão 

 1 colher (café) de sal 

 1 pau de canela 

 2 colheres (café) de fermento em pó 

 200 g de polpa de abóbora cozida e 

escorrida 

 250 g de farinha de trigo 

 250 ml de água 

 4 ovos 

 60 g de manteiga 

Para a infusão de laranja 

 150 g de açúcar 

 2 estrelas de anis 

 3 cravinhos 

 300 ml de água 

 50 ml de aguardente 

 casca de 2 laranjas 

 

Confeção: 

Coza de véspera a abóbora, juntamente com um pau de canela e a casca de um limão. 

Depois da cozedura, retire o pau de canela e a casca do limão e deixe a abóbora a 

escorrer num passador de um dia para o outro. 

No dia seguinte, esprema a polpa da abóbora num pano e reserve. 

Leve ao lume a água com o sal a manteiga. Quando a mistura ferver, junte a farinha, 

mexendo sempre muito bem até que comece a despegar do fundo do tacho. 

Retire o preparado do calor e junte os ovos, um a um. Acrescente a abóbora cozida e o 

fermento em pó, envolvendo bem até obter uma mistura homogénea. 

Leve a fritar pequenos pedaços de massa (1 colher de sopa, aproximadamente), em azeite 

quente. 

Reserve, os sonhos, colocando-os sobre papel ou outra superfície absorvente para reter a 

gordura. 

Entretanto, prepare a infusão, começando por cortar a casca de laranja em juliana fina. 

Ferva-a depois com os restantes ingredientes durante um minuto. 

Regue os sonhos com a infusão de laranja e sirva.  
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Uma delícia, com chocolate e leite condensado, que irá surpreender os seus 

convidados neste Natal. 

Ingredientes: 

(cerca de 20 sonhos) 

 125 ml de água 

 125 ml de leite condensado 

 150 g de farinha de trigo 

 2 ovos 

 25 g de chocolate em pó 

 60 g de manteiga 

 açúcar e chocolate em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve ao lume o leite condensado, a água e a manteiga, mexendo regularmente até ferver. 

Quando levantar fervura, junte de uma só vez a farinha e mexa bem. 

Assim que a massa começar a descolar do fundo, apague o lume e deite o preparado 

numa tigela. Deixe arrefecer um pouco. 

Com a massa morna, junte o chocolate em pó e 1 ovo. Bata um pouco e adicione o outro 

ovo. 

Frite colheradas de massa em óleo quente. 

Depois de fritos, ponha os sonhos a escorrer num prato com papel absorvente. 

À parte, misture um pouco de açúcar com o chocolate em pó. Polvilhe os sonhos com esta 

mistura e sirva.  
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Além da leveza e doçura característicos destes fritos, destaca-se aqui a textura 

sublime das passas e dos pinhões. No final, os sonhos são regados com uma 

maravilhosa calda de açúcar com limão... 

Ingredientes: 

Para os sonhos 

 ½ lata de leite condensado 

 1,5 colher (chá) de sal 

 10 ovos 

 160 g de manteiga 

 45 g de passas 

 45 g de pinhões 

 500 g de farinha de trigo 

 600 ml de água 

Para a calda 

 1 casca de limão ou laranja 

 100 ml de água 

 200 g de açúcar 

 

 

Confeção: 

Ferva o leite condensado com a água, a manteiga e o sal. Junte depois, de uma só vez, a 

farinha, mexendo rapidamente. 

Quando a massa formar uma bola, retire-a para uma tigela e, depois de arrefecer, deite os 

ovos, um a um, ligando-os bem. Adicione e envolva depois as passas e os pinhões. 

Com uma colher, vá retirando pedaços de massa, que deitará no óleo bem quente, 

deixando fritar até toda a superfície ficar tourada. 

Escorra os sonhos sobre papel absorvente e sirva-os regados com a calda que se segue. 

Para fazer a calda, ferva lentamente o açúcar com a água e a casca de limão, durante 8 

minutos. 

Passe por um passador e está pronto a servir. 

Sugestões: 

Poderá substituir a calda pelo tradicional polvilho de açúcar e canela. 

Se preferir, em vez de usar a casca de citrinos na preparação da calda, empregue licor a 

gosto.  
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Os sonhos têm tudo a ver com o Natal e esta receita lembra-nos tudo o que esta 

quadra tem de bom - a recuperação de tradições, os aromas a fritos e a alegria de 

saborear receitas que vêm do tempo das nossas avós. 

Ingredientes: 

 1 pitada de sal 

 150 ml de óleo 

 250 g de farinha 

 300 ml de leite 

 6 ovos grandes 

 casca de 1 limão 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Ferva o leite com o óleo, a casca de limão e o sal. Adicione a farinha de uma só vez e 

misture até que a massa se descole da panela. Depois de arrefecer, acrescente os ovos 

inteiros, um a um e mexa bem. 

Frite os sonhos, colocando colheradas de massa em óleo quente. Deverá ter em atenção o 

facto de os sonhos crescerem cerca de 4 vezes o seu tamanho inicial, pelo que, se quiser 

fazer sonhos de tamanho médio, deve colocar a fritar uma colherada de massa do 

equivalente a uma noz. 

Retire os sonhos e escorra em papel absorvente. Antes de servir, polvilhe com açúcar em 

pó. 

 

NOTA: 

Poderá polvilhar os sonhos somente com açúcar em pó.  
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Ingredientes: 

Para os sonhos 

 1 colher (chá) de sal 

 110 g de manteiga 

 130 g leite condensado 

 30 g de passas 

 30 g de pinhões 

 350 g de farinha de trigo 

 400 ml de água 

 7 ovos 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Para a calda (opcional) 

 1 casca de citrino (limão ou laranja) 

 100 ml de água 

 200 g de açúcar 

 

 

 

 

Confeção: 

Ponha uma panela ao lume com o leite condensado, a água, a manteiga e o sal. Quando 

ferver, junte a farinha de uma só vez, mexendo rapidamente com uma colher de pau. 

Retire a massa quando esta formar uma bola e deixe-a arrefecer. Deite depois os ovos, 

um a um, ligando-os bem. Por fim, misture as passas e os pinhões. 

Com uma colher de sobremesa, deite pequenas porções de massa numa frigideira com 

óleo abundante e quente. Deixe fritar e, depois de escorridos, sirva os sonhos polvilhados 

com açúcar e canela ou, se preferir, com calda. 

Para preparar a calda, ponha o açúcar com a água ao lume, junte a casca de um citrino e 

deixe ferver lentamente, durante 8 minutos. 

Quando estiver pronta, coe a calda e regue os sonhos.  
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Os sonhos recheados fazem parte dos doces fritos tradicionais de Natal, mas podem 

ser servidos em qualquer ocasião, sempre que desejar presentear a sua família e 

amigos com uma receita deliciosa. 

Ingredientes: 

(cerca de 40 sonhos) 

Para a massa 

 ½ chávena (chá) de manteiga 

 ½ lata de leite condensado 

 1 chávena (chá) de leite morno 

 1 colher (sopa) de fermento biológico 

 1 pitada de sal 

 3 gemas 

 5 chávenas (chá) de farinha 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Para o recheio 

 500 g de creme de baunilha (ou 

natas) 

 

Confeção: 

Dissolva o fermento no leite e reserve. 

Misture bem o leite condensado, a manteiga, as gemas e o sal, acrescentando depois o 

fermento. 

Junte a farinha, aos poucos, amassando até obter uma massa lisa que se solte das mãos. 

Retire pequenas porções da massa e modele os sonhos, fazendo movimentos circulares 

com a mão. 

Ponha-os num recipiente enfarinhado e cubra com um pano húmido. Deixe-os repousar 

em local abafado até dobrarem o volume. 

Quando estiverem lêvedos, frite os sonhos em óleo não muito quente, em lume brando, 

deixando-os dourar por igual. Deverá ter atenção à temperatura do óleo, pois se estiver 

muito quente, os sonhos ficam crus por dentro. 

Escorra em papel absorvente, corte-os ao meio e recheie com o creme ou natas (para 

facilitar, coloque o recheio num saco de pasteleiro). 

Polvilhe com a mistura de açúcar e canela e sirva..  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Esta receita caracteriza-se por não levar leite, pois antigamente este era um 

ingrediente que não se tinha com a facilidade de hoje em dia e, por isso, a aletria 

fazia-se só com água. Daí que esta receita também se designe Aletria de Água. 

Ingredientes: 

 150 g de açúcar 

 200 ml de água 

 250 g de aletria 

 2 gemas 

 2 paus de canela 

 canela em pó q.b. 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Leve ao lume a água, o açúcar, a raspa de limão e os paus de canela, deixando ferver. 

Assim que a mistura estiver a ferver, junte a aletria, retirando em seguida os paus de 

canela e a raspa de limão. 

Depois de cozida, coloque aletria em travessas e polvilhe com canela.  
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Um doce tradicional de Natal, típico da região norte de Portugal. Este doce de 

colher é uma alternativa ao arroz doce, sendo o modo de confeção muito idêntico. 

Ingredientes: 

 100 g de aletria 

 150 g de açúcar 

 3 gemas 

 400 ml de leite 

 50 g de manteiga 

 casca de limão 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Coza a aletria em água durante 5 minutos e escorra-a. 

Leve o leite ao lume com casca de limão, o açúcar e a aletria. 

Quando a aletria estiver cozida, junte a manteiga e, fora do lume, misture as gemas 

previamente batidas. 

Leve novamente ao lume, apenas para que as gemas cozam ligeiramente. 

Sirva a aletria polvilhada com canela.  

http://www.docesregionais.com/arroz-doce/
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Esta receita, com origem na doçaria conventual, como indiciam o nome e a 

quantidade de gemas usadas, não leva leite. 

Ingredientes: 

 1 pau de canela 

 10 gemas 

 250 g de aletria 

 350 g de açúcar 

 750 ml de água 

 canela em pó q.b. 

 casca de 1 limão 

Confeção: 

Leve ao lume um tacho com água temperada com sal e, quando levantar fervura, junte a 

aletria. Deixe cozer cerca de 5 minutos e, passado esse tempo, escorra a massa, 

passando-se depois por água corrente. 

Leve ao lume a água com o açúcar, a casca de limão e o pau de canela, deixando ferver 

até obter ponto de pérola fraco (a calda é espessa e corre em fio, ficando uma gota 

suspensa na extremidade, como se fosse uma pérola). 

Junte a aletria escorrida e deixe ferver mais 2 minutos. Passado esse tempo, retire o tacho 

do lume. 

Desfaça as gemas, num passador de rede fina, e junte-lhes um pouco de calda quente, 

misturando bem. 

Envolva as gemas na aletria e leve novamente ao lume, brando, mexendo sempre para 

espessar, mas sem deixar ferver. 

Retire a casca de limão e o pau de canela. 

Deite a aletria numa travessa e deixe arrefecer. Faça esboços com a canela e sirva.  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-perola
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Apresentamos a receita básica deste doce de Natal, feito com leite, açúcar, 

manteiga, gemas, aletria e limão. 

Ingredientes: 

 ½ litro de leite 

 100 g de açúcar 

 15 g de manteiga 

 4 gemas 

 75 g de aletria 

 sal q.b. 

 casca de 1 limão 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Coza a aletria em água e sal durante 6 minutos. Retire do lume e escorra. 

Acrescente à aletria escorrida o leite, a manteiga e a casca de limão e leve ao lume até 

cozer. 

Junte o açúcar e as gemas (previamente misturadas num pouco do líquido da aletria) e 

deixe levantar fervura. Já fora do lume, retire a casca do limão e distribua o doce por 

pratinhos. 

Polvilhe a aletria com canela. 
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A aletria, também conhecida como cabelo de anjo, é um doce tradicional de Natal 

em Portugal. Esta receita é uma variante da aletria tradicional, que leva leite e 

ovos, tornando-se um pouco menos enjoativa, mas igualmente deliciosa. 

Ingredientes: 

 ½ kg de açúcar 

 ½ kg de aletria 

 1 litro de água 

 1 litro de leite 

 1 pitada de sal 

 100 g de manteiga 

 4 cascas de limão 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve ao lume o leite, a água, a manteiga, o sal, o açúcar e as cascas de limão. 

Quando começar a ferver, junte a massa, deixando-a cozer. 

Estando a aletria cozida, estenda-a num tabuleiro ou travessa de servir e deixe secar. 

Polvilhe com canela e sirva a aletria cortada em pedaços. 

  

http://www.docesregionais.com/aletria-tradicional/
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A aletria é um doce tradicional de Natal, típico da cozinha portuguesa, idêntico ao 

arroz-doce, mas feito com a massa que lhe dá o nome. Embora seja uma 

sobremesa tradicionalmente servida no norte de Portugal, com maior relevância no 

Minho, cada vez se torna comum encontrar a aletria na mesa de Natal das famílias 

portuguesas, de norte a sul do país, em muito graças às migrações populacionais. 

Ingredientes: 

 150 g de manteiga 

 200 g de aletria 

 300 g de açúcar 

 5 gemas 

 750 ml de leite 

 casca de limão 

Confeção: 

Ferva a aletria com o leite, o açúcar, a casca de limão e a manteiga. Mantenha no lume 

até que a aletria tenha absorvido todo o leite. 

Junte as gemas bem batidas, mexendo até estarem cozidas. 

Ponha a aletria numa travessa e tire a casca do limão. Polvilhe com canela em pó. 

  

http://www.docesregionais.com/tag/arroz-doce
http://www.docesregionais.com/tag/aletria
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Em Águeda há inúmeras receitas de doces regionais capazes de fazer o nosso 

deleite, como os famosos pastéis, os sequilhos ou este maravilhoso arroz-doce. 

Ingredientes: 

(para 8 a 10 pessoas) 

 ½ litro de água 

 1 chávena (chá) de arroz carolino 

 1 litro de leite quente 

 1 pitada de sal 

 12 colheres (sopa) de açúcar amarelo 

 150 g de margarina 

 2 paus de canela 

 6 gemas 

 casca de 1 limão 

 creme de ovos ou canela em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve ao lume um tacho com a água, o sal, a casca de limão, a margarina e o pau de 

canela. 

Quando a margarina estiver derretida, deite o arroz e deixe ferver até absorver 

completamente a água. 

Deite o leite e deixe cozinhar até o arroz ficar bem cozido, mas inteiro. 

Junte o açúcar, misture bem e deixe ferver mais 5 minutos. 

Retire a casca de limão e os paus de canela. 

Bata as gemas numa tigela e misture nelas colheradas de arroz, mexendo bem. 

Junte a mistura ao restante arroz e leve a apurar, em lume brando, para as gemas 

cozerem. Não deixe levantar fervura para não talhar, tendo o cuidado de mexer sempre. 

Deite o arroz-doce numa travessa e, depois de frio, polvilhe com canela ou cubra com o 

creme de ovos.  

http://www.docesregionais.com/pasteis-de-agueda/
http://www.docesregionais.com/sequilhos-agueda/
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Com um tempo de preparação de cerca de 30 minutos, esta é uma receita 

tradicional fácil, rápida e económica. 

Ingredientes: 

 1 casca de limão 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 1 pau de canela 

 1 pitada de sal 

 125 g de arroz 

 150 g de açúcar 

 3 gemas 

 750 ml de leite 

 canela em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve ao lume um tacho com água abundante e sal. Quando a água ferver, junte o arroz e, 

assim que levantar fervura, deixe cozer durante 2 minutos. 

Entretanto, leve o leite a ferver com o pau de canela e a casca de limão. 

Escorra o arroz muito bem e mergulhe-o no leite a ferver. Deixe cozer, destapado, em 

lume brando. 

Retire o arroz do lume e junte o açúcar, mexendo rapidamente. 

Junte as gemas e a manteiga. 

Leve o arroz novamente ao lume, muito brando, durante uns minutos sem deixar ferver. 

Deite em taças ou em pratinhos e polvilhe com canela em pó.  
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Cada região do país tem uma forma de confecionar esta sobremesa, sempre 

deliciosa. Assim acontece no Alentejo, cuja receita não leva ovos, à semelhança de 

muitas outros doces desta região de Portugal, com uma gastronomia e doçaria 

ricas e vastíssimas. Em termos de apresentação e textura, o arroz-doce alentejano 

caracteriza-se pela sua tonalidade clara, que se deve exatamente à ausência dos 

ovos, e por uma cremosidade que interpela os nossos sentidos. 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de banha 

 1 pau de canela 

 1 pitada de sal 

 100 g de açúcar 

 150 ml de leite 

 2 tiras de casca de limão 

 250 g de arroz graúdo (não agulha) 

 600 ml (aprox.) de água a ferver 

 canela em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Mergulhe o arroz, depois de lavado e escorrido, na água a ferver, temperada com sal e 

banha. 

Quando o arroz abrir, junte o leite quente e o açúcar, pouco a pouco. Adicione o pau de 

canela e as cascas de limão quando começar a juntar o leite. Note que as quantidades de 

leite e açúcar poderão ser ajustadas, pois dependem muito da qualidade do arroz. 

Vá mexendo sempre até o arroz cozer. Quando estiver pronto, deve ter os bagos visíveis, 

mas envoltos num creme. 

Sirva o arroz-doce em travessas ou pratinhos, enfeitado com canela.  



 

 
224 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Prepare esta receita caseira de arroz-doce, aprimorado com o saber e dedicação 

próprios de uma avó. Cremoso e delicado, este arroz-doce é a sobremesa perfeita 

para reunir a família à mesa. 

Ingredientes: 

 1 chávena (almoçadeira) de açúcar 

 1 chávena (almoçadeira) de arroz 

 1 litro de água 

 1 pitada de sal 

 2 litros de leite 

 casca de 1 limão, cortada muito fina 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Ponha uma panela ao lume com água, a casca de limão e o sal. 

Assim que a água levantar fervura, junte o arroz. 

Deixe cozer um pouco, mexendo sempre, e junte o leite (previamente aquecido). Deixe o 

arroz cozer mais 15 minutos, continuando a mexer. 

Quando o arroz estiver cozido, junte o açúcar. Deixe apurar um pouco, para ficar cremoso, 

e retire do lume. 

Deite o arroz-doce em taças e decore com canela. 
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Embora o arroz-doce não seja uma sobremesa originária da cozinha portuguesa (a 

sua origem é árabe), é muito apreciado e consumido em Portugal, o que leva à 

criação de receitas tradicionais que são variantes da original. 

Ingredientes: 

(4 a 6 pessoas) 

 1 litro de leite 

 1 chávena (café) de arroz 

 250 g de açúcar 

 250 ml de água com sal 

 4 gemas 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Escolha o arroz, sem o lavar e ponha-o a abrir na água com uma pitada de sal. Quando a 

água tiver evaporado, adicione o leite e leve a cozer. 

Entretanto, misture as gemas com o açúcar e junte ao arroz, já fora do calor. 

Leve novamente ao lume para cozer as gemas. 

Forre um cesto com um guardanapo e coloque nele o arroz-doce, depois de ter deixado 

arrefecer um pouco. 

Enfeite com canela, desenhando corações, letras ou traços. 
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Veja como fazer o arroz-doce à moda de Condeixa e delicie-se com este doce 

intemporal. 

Ingredientes: 

 ½ kg de arroz 

 ½ kg de açúcar 

 2 litros de leite 

 casca de 1 limão 

 canela q.b. 

 sal q.b. 

Confeção: 

Deite ½ litro de água num tacho com a casca de limão e sal, levando depois ao lume. 

Quando estiver a ferver, deite o arroz e vá mexendo sempre até a água ser absorvida. 

Entretanto, ferva o leite. 

Junte o leite ao arroz e continue sempre a mexer até este estar cozido. Junte, então, o 

açúcar, retire a casca de limão e continue a mexer até ficar cremoso (de modo a que fique 

espesso no prato). 

Retire do lume, ponha em pratinhos ou travessa e enfeite com canela. 
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Saiba como preparar o afamado arroz-doce à moda de Ílhavo, no distrito de 

Aveiro, e tenha a certeza de saborear uma sobremesa inesquecível. 

Ingredientes: 

 1,5 litro de água 

 500 g de arroz 

 500 g de açúcar 

 5 gemas 

 casca de 1 limão 

 manteiga q.b. 

 sal q.b. 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve a água ao lume, adicionando depois a casca de limão, a manteiga e o sal. 

Quando ferver, junte o arroz e, logo que retome a fervura, reduza o lume, mexendo de vez 

em quando até o arroz cozer. 

Junte o açúcar, deixe ferver durante 5 minutos e retire do lume. 

Incorpore as gemas, misturando-as primeiro à parte com um pouco de arroz quente, para 

que elas não talhem ao serem introduzidas diretamente no tacho. 

Leve novamente ao lume, durante 5 minutos, sem deixar ferver. 

Deite o arroz-doce numa travessa e polvilhe com canela, procurando fazer flores, 

barquinhos ou outros motivos. 
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Veja como preparar esta variante, própria da época natalícia, em que a manteiga 

se junta aos ingredientes básicos, deixando-o ainda mais cremoso. 

Ingredientes: 

 ¼ litro de água 

 1 litro de leite 

 150 g de açúcar 

 150 g de arroz 

 25 g de manteiga 

 5 gemas 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve o arroz ao lume e deixe ferver até a água desaparecer. 

Misture o leite e deixe cozer o arroz. 

Quando o arroz estiver cozido, misture o açúcar, as gemas e a manteiga. Retire do lume 

sem deixar ferver. 

Distribua por pratos, taças ou um prato grande. Polvilhe com canela. 
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Esta receita de arroz-doce não leva ovos e, além da canela com que é 

tradicionalmente polvilhado, leva uma cobertura de amêndoas. Também são 

adicionadas amêndoas moídas quando o arroz está a ser preparado, deixando o 

doce com um ligeiro crocante. 

Ingredientes: 

 ½ kg de arroz carolino 

 1 pitada de sal fino 

 150 g de miolo de amêndoa moído 

 200 ml de leite 

 3 cascas de limão 

 400 g de açúcar 

 600 ml de água 

 amêndoa laminada tostada q.b. 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Ferva a água com o sal e as cascas de limão. 

Junte o arroz, misture e deixe cozer até a água evaporar. 

Adicione, aos poucos, o leite a ferver e vá mexendo, delicadamente, até estar quase 

pronto. 

Retire as cascas de limão, junte o açúcar e, em seguida, o miolo de amêndoa. 

Deixe apurar, mexendo delicadamente, até o leite evaporar e o doce secar. 

Deite o arroz-doce num tabuleiro, espalhe e deixe em repouso durante umas horas. 

Desenforme o arroz sobre uma superfície lisa e corte-o às fatias. 

Polvilhe com canela e decore com a amêndoa laminada. 

 

NOTA: 

Este doce não fica líquido, pelo que pode ser cortado às fatias, tornando-se prático para 

servir e com uma apresentação original.  
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Na sobremesa aqui apresentada, à receita base do arroz-doce são adicionados as 

amêndoas e o merengue, dando-lhe um sabor requintado e uma textura ainda 

mais cremosa. 

Ingredientes: 

 1 casca de limão 

 1 colher (sopa) bem cheia de manteiga 

 1 pau de canela 

 1 pitada de sal 

 150 g de amêndoa palitada 

 2 litro de leite 

 300 g de arroz carolino 

 350 g de açúcar 

 500 ml de água 

 6 ovos 

Confeção: 

Leve a ferver a água, a casca de limão, o pau de canela, o sal e a manteiga. Quando 

levantar fervura, acrescente o arroz e deixe cozinhar, em lume brando, até ficar quase sem 

água. 

À parte, ferva o leite e deite-o aos poucos no preparado do arroz, mexendo sempre. Deixe 

cozinhar até ficar cremoso. 

Junte 200 gramas do açúcar, mexa e deixe cozinhar mais 2 minutos. 

Parta os ovos e deite as gemas numa tigela, adicionando umas colheradas de arroz. Mexa 

o preparado até ficar morno, junte ao tacho do arroz e mexa bem. 

Acrescente 100 gramas da amêndoa palitada e envolva-a delicadamente no arroz (reserve 

a restante amêndoa). 

Retire do lume, deite num pirex e deixe arrefecer. 

Bata as claras em castelo bem firme com o restante açúcar e deite-as por cima do arroz 

com um saco de pasteleiro ou com uma colher. 

Leve o arroz-doce ao forno a 200ºC até ficar com a superfície dourada. Retire e sirva 

polvilhado com a amêndoa palitada que tinha reservado. 

  

http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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O arroz-doce, também designado arroz ao leite, é muito popular em Portugal, São 

Tomé e Príncipe e no Brasil. No entanto, este doce tradicional é de origem árabe, 

sendo consumido e apreciado no mundo inteiro. 

Ingredientes: 

 100 g de arroz carolino 

 1 casca de limão 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 1 pau de canela 

 ½ colher (café) de sal 

 125 g de açúcar 

 500 ml de leite 

 4 gemas 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Coza o arroz em três vezes o seu volume de água, juntamente com a casca de limão, a 

manteiga, o pau de canela e o sal. 

Quando o arroz estiver cozido, escorra a água e junte o leite quente, pouco a pouco, 

mexendo sempre. 

Estando completamente cozido e depois de ter absorvido todo o leite, retire o arroz do 

lume e junte-lhe imediatamente o açúcar e as gemas. 

Deite o arroz-doce em travessas ou pratinhos e enfeite com canela em pó. 
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A barriga de freira é um doce tradicional português, muito célebre de norte a sul 

do país e proveniente da doçaria conventual, que em muito influenciou os doces 

regionais do Alentejo. 

Ingredientes: 

 20 g manteiga 

 250 g açúcar 

 6 ovos 

 70 g miolo de pão 

 75 g amêndoas peladas 

 canela p/ polvilhar (opcional) 

Confeção: 

Leve o açúcar ao lume com um pouco de água até a calda fazer ponto de pérola. 

Rale as amêndoas e, em seguida, o miolo de pão. Misture muito bem o pão e a amêndoa 

com os ovos e junte à calda de açúcar. Deixe ferver, em lume brando, até que os ovos 

cozam. 

Coloque a manteiga em volta do doce e deixe cozer uniformemente, rodando a frigideira. 

Coloque o doce num prato de servir ou em taças individuais e, se desejar, polvilhe com 

canela. 

  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-perola
http://www.docesregionais.com/glossario/#calda
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Esta sobremesa, típica da região de Monção, destaca-se da receita tradicional por 

ser feita à base de pão de ló. Além disso, são usadas cerejas cristalizadas na 

decoração, ingrediente que não aparece nas restantes variantes do doce. 

Ingredientes: 

Para o doce 

 125 g de amêndoas 

 20 ml de água 

 250 g de pão de ló 

 500 g de açúcar 

 9 gemas + 1 ovo inteiro 

Para a decoração 

 canela p/ polvilhar 

 cerejas cristalizadas q.b. 

 

Confeção: 

Leve o açúcar ao lume com a água, até obter ponto de pasta. 

Corte o pão de ló em fatias, disponha-as numa travessa e regue com metade do açúcar 

em ponto. Reserve. 

Pele as amêndoas e passe-as pela trituradora, juntando-as depois à restante calda de 

açúcar. Adicione as gemas e o ovo, bem batidos. Misture tudo muito bem e leve a lume 

brando, mexendo sempre até engrossar. 

Retire do calor e deite sobre as fatias de pão de ló, de forma a cobrir tudo. Polvilhe o doce 

com canela e enfeite com cerejas cristalizadas. 

  

http://www.docesregionais.com/pao-de-lo
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta
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A charcada à moda de Coimbra é uma receita de origem conventual, feita à base 

de ovos e calda de açúcar. 

Ingredientes: 

(para 8 pessoas) 

 1 copo de água 

 8 ovos + 4 gemas 

 550 g de açúcar 

 confeitos de várias cores 

Confeção: 

Leve 400 gramas de açúcar ao lume com a água e deixe ferver até fazer ponto de pasta (a 

calda escorre, deixando uma fina camada na colher). 

Entretanto, bata os ovos com as gemas. 

Deite os ovos sobre o açúcar a ferver, com o funil utilizado para fazer os fios de ovos. 

Quando os ovos acabarem, deite a calda de açúcar sobre os mesmos, do meio da coroa 

para os lados, girando ao mesmo tempo a charcada, para impedir que se agarre aos lados 

e ao fundo do recipiente. 

Quando a calda tiver desaparecido e começarem a surgir bocadinhos de ovos queimados, 

retire do lume e deite no prato de serviço. 

Leve ao lume os 150 gramas de açúcar restantes e deixe fazer caramelo. 

Deite o caramelo sobre a charcada, fazendo traços, e enfeite toda a superfície com 

confeitos coloridos. 

  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta/
http://www.docesregionais.com/caramelo-liquido-caseiro/
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Este doce, com abóbora, requeijão, amêndoa e canela, é uma forma diferente de 

celebrar a quadra festiva e alegrar a mesa de Natal. 

Ingredientes: 

 2 paus de canela 

 3 kg de abóbora-menina 

 50 g de amêndoas (peladas e torradas) 

 6 requeijões 

 600 g de açúcar 

Confeção: 

Limpe e corte a abóbora em pequenos pedaços e, em seguida, coloque-a num tacho com 

fundo espesso. 

Junte o açúcar e os paus de canela e deixe cozer em lume brando até fazer ponto de 

estrada (ao passar a colher, vê-se o fundo do tacho). Retire do lume e deixe arrefecer. 

Entretanto, esmague o requeijão até obter uma pasta homogénea, juntando depois as 

amêndoas em lâminas finas. 

Divida o preparado em 12 porções e coloque, um a um, num guardanapo, para moldar em 

bola. 

Ponha o doce de abóbora em taças e coloque uma bola de requeijão e amêndoa ao centro 

de cada uma. 
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Feitas com ingredientes típicos da doçaria tradicional portuguesa - ovos, limão, 

leite e canela - as farófias são particularmente apreciadas pela sua textura 

empolada e fofa, desfazendo-se na boca, a lembrar uma nuvem doce... 

A origem da receita não está bem determinada, mas pensa-se que sejam de Lisboa. 

Ingredientes: 

 1 casca de limão 

 1 colher (sobremesa) de maisena 

 175 g de açúcar 

 4 ovos frescos 

 750 ml de leite 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Separe as gemas das claras e bata estas em castelo. Quando estiverem bem firmes, junte 

50 g de açúcar, continuando a bater até obter um preparado bem espesso e seco. 

Leve o leite ao lume com o restante açúcar e a casca de limão. Quando ferver, reduza o 

calor para manter apenas uma fervura suave. Adicione colheradas do preparado de claras 

e açúcar, deixando-as cozer rapidamente. 

Retire as farófias com uma escumadeira e coloque-as num passador para escorrer - junte 

o leite que vai escorrendo ao do tacho. 

Disponha as farófias num prato ou travessa de serviço, fundos. 

Deixe arrefecer o leite em que as farófias cozeram e adicione a maisena, desfeita num 

pouco de leite ou de água frios, e as gemas. 

Leve ao lume, mexendo sem parar para cozer e engrossar. Retifique o açúcar se for 

necessário. 

Cubra as farófias com o molho e polvilhe-as com canela. Sirva-as mornas ou frias.  
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Uma deliciosa sobremesa da doçaria tradicional portuguesa, originárias de Tomar, 

cidade que lhes dá o nome. 

Ingredientes: 

Para as fatias 

 24 gemas 

Para a calda 

 1 kg de açúcar 

 1 litro de água 

Para a decoração (opcional) 

 fios de ovos q.b. 

 cerejas em calda 

 

Confeção: 

Separe as gemas das claras e bata imediatamente as gemas (durante 1 hora, à mão, ou 

20 minutos na batedeira elétrica). 

Deite as gemas numa forma oval com tampa, muito bem untada. Introduza a forma em 

banho-maria, já a ferver, e deixe cozer durante 1 hora sem nunca parar a fervura da água 

(convém não mexer a massa). Verifique a cozedura com um palito e, quando a massa de 

gemas estiver cozida, retire e deixe arrefecer. 

Enquanto a massa arrefece, e antes de ser cortada, prepare a calda. Leve o açúcar e a 

água ao lume e deixe ferver cerca de 5 minutos até a calda atingir um ponto fraco. 

Desenforme o bolo de gemas, deixe arrefecer e corte-o em fatias grossas, ao alto. 

Mergulhe as fatias, uma a uma, na calda de açúcar, que deve borbulhar ligeiramente. 

Deixe-as inchar até absorverem um pouco de calda. 

Retire cuidadosamente as fatias com a escumadeira e coloque-as numa travessa de 

servir, regando-as com a restante calda. Poderá enfeitar com fios de ovos e cerejas, se 

assim o desejar. 

 

Sabia que. . . 

Embora não haja certezas em relação à origem deste doce, crê-se que as 

fatias serão provenientes do convento de Santa Iria de Tomar e conta a 

lenda que que esta era a sobremesa favorita dos frades do Convento de 

Cristo. Inicialmente eram designadas Fatias da China, designação que não 

é do agrado dos tomarenses, mas como ainda hoje também são 

conhecidas.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#fios-ovos
http://www.docesregionais.com/glossario/#banho-maria
http://www.docesregionais.com/fatias-da-china/
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Esta receita portuguesa, de origem conventual, é muito comum à mesa na 

consoada. 

Ingredientes: 

 1 chávena (chá) de água 

 400 g de pão 

 50 g de manteiga 

 500 g de açúcar 

 8 ovos 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Se o pão ainda não estiver fatiado, corte-o em fatias e reserve. 

Leve o açúcar e a água ao lume até obter uma calda em ponto de espadana (a calda corre 

com o aspeto de lâmina). Junte então a manteiga. 

Bata os ovos e envolva neles as fatias de pão. 

Leve as fatias a cozer na calda de açúcar. 

Retire com uma escumadeira e coloque as fatias numa travessa. Polvilhe com canela e 

regue com a calda que sobrou. 

  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-espadana
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Um doce conventual absolutamente delicioso, ideal para saborear no Natal ou 

sempre que queiramos fazer um bom aproveitamento de pão de ló. 

Ingredientes: 

 10 fatias de pão de ló 

 2 cascas de limão 

 2 gemas 

 200 ml de água 

 3 ovos inteiros 

 500 g de açúcar 

 leite q.b. 

 vinho do Porto q.b. 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Ferva o açúcar, a água e as cascas de limão até obter uma calda em ponto de cabelo 

(pondo uma gota de calda entre o polegar e indicador, ao afastarem-se os dedos, forma-se 

um fio resistente). 

Demolhe as fatias de pão de ló numa mistura de vinho do Porto e leite, em partes iguais, 

sem as deixar embeber demasiado. Deixe escorrer sobre uma rede. 

Passe as fatias pelos ovos batidos com as gemas e mergulhe-as rapidamente na calda, 

deixando ferver durante 5 minutos. 

Retire as fatias, deixe escorrer e coloque-as numa travessa. 

Depois de frias, polvilhe as fatias dos anjos com canela e sirva. 

  

http://www.docesregionais.com/pao-de-lo/
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Esta é uma receita tipicamente natalícia, em que as fatias de bolo são embebidas 

numa calda licorosa e cobertas com chocolate e glacê. 

Ingredientes: 

Para as fatias 

 100 g de farinha 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 200 g de açúcar 

 4 ovos 

Para o molho licoroso 

 1 chávena de calda de açúcar fraca 

 1 colher (sopa) de whisky 

Para a cobertura 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 200 g de chocolate preto 

 glacê branco q.b. 

 

 

Confeção: 

Separe as gemas das claras e bata as últimas em castelo firme. 

Bata muito bem as gemas com o açúcar. 

Junte 1 colher de manteiga amolecida e bata um pouco mais. Junte a farinha aos poucos, 

alternando com as claras. 

Deite a massa num tabuleiro untado e leve ao forno durante 30 minutos. 

Desenforme, deixe arrefecer e corte em retângulos. 

Misture a calda com o whisky e verta sobre as fatias, impregnando-as bem. 

Corte o chocolate em pedaços, derreta em banho-maria e junte-lhe 1 colher de manteiga. 

Passe as fatias por esta mistura e deixe secar sobre uma rede de cozinha. 

Depois de secas, decore as fatias com fios de glacê branco.  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar
http://www.docesregionais.com/como-fazer-glace/
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A receita conjuga na perfeição ingredientes típicos da doçaria da região do 

Alentejo, como o doce de chila e a canela, com a tradição da doçaria conventual, 

em que abunda a utilização de gemas e o açúcar. 

Ingredientes: 

 1 limão 

 12 fatias (aprox. 1,5 cm) de pão de forma de véspera s/ côdea 

 12 gemas + 1 clara 

 2 colheres (sopa) de doce de chila 

 250 ml de água 

 750 g de açúcar 

 canela p/ polvilhar 

 grangeias prateadas 

Confeção: 

Bata as gemas com a clara. Coe a mistura num passador e reserve. 

Leve o açúcar ao lume com a água e a casca de limão. Deixe ferver até obter o ponto de 

pérola (quando correr um fio espesso de calda, com uma gota na extremidade). 

Junte um pouco de sumo de limão. 

Retire cerca de metade da calda e reserve. 

Passe as fatias pelas gemas, deixando-as ensopar bem. Escorra-as ligeiramente e coza-

as na calda, dos dois lados. À medida que vai cozendo as fatias, vá acrescentando a calda 

que reservou anteriormente, à medida que for necessário. 

Coloque na travessa e polvilhe com canela. Espalhe depois sobre as fatias algumas 

grangeias prateadas e os fios de abóbora chila. 

  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa/
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-perola/
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-perola/
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Há uma similitude na apresentação dos fios de ovos e da aletria. Nesta receita, essa 

semelhança é explorada ao máximo, sendo a aletria, depois de pronta, levantada 

para ficar com a leveza própria dos fios de ovos. 

Ingredientes: 

 250 g de aletria muito fina 

 400 g de açúcar 

 750 ml de água + q.b. p/a fervura 

 50 g de manteiga 

 9 gemas grandes 

 casca de 1 limão 

 1 pau de canela 

 canela em pó q.b. 

Confeção: 

Leve bastante água ao lume a ferver com a manteiga e acrescente a aletria, que deve só 

levantar fervura. 

Escorra e passe por água fria até a aletria estar completamente fria. 

Num tacho, coloque 750 ml de água, juntando-lhe depois o açúcar, a casca do limão e o 

pau de canela. Deixe ferver até o açúcar ficar em calda. 

Introduza a aletria na calda e deixe acabar de cozer. 

Retire do lume e misture cuidadosamente as gemas batidas, levando novamente ao lume, 

mas sem deixar ferver para não talhar os ovos. 

Coloque numa travessa e, com o auxílio de um garfo, levante o aletria para a ir soltando e 

ficar com o aspeto de fios de ovos. 

Depois de frio, polvilhe o doce com canela. 
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Esta receita tradicional portuguesa, também conhecida como mexidos, é uma 

especialidade do Minho, servida no Natal e no Ano Novo. 

Ingredientes: 

 1 cálice de vinho do Porto 

 1 pau de canela 

 150 g de pão 

 2 colheres (sopa) de manteiga 

 2 ovos inteiros + 4 gemas 

 250 g de açúcar 

 300 ml de água 

 300 ml de leite 

 50 g de passas 

 50 g de pinhões 

 casca de 1 limão 

Confeção: 

Leve ao lume o leite, a água, a casca de limão, o açúcar e a canela, deixando ferver 

durante 3 minutos. 

Já fora do calor, retire o pau de canela e a casca de limão e adicione o pão, partido em 

pedaços, a manteiga, o vinho do Porto. 

Leve de novo ao lume leve até começar a dourar. 

Retire e junte os ovos batidos, as passas e o miolo de pinhão. 

Volte a colocar ao lume para espessar um pouco. 

Deite o doce numa travessa e polvilhe com canela. 
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Em Portugal, a lampreia de ovos é uma sobremesa quase obrigatória na mesa de 

Natal e na Páscoa. Prepare esta deliciosa receita e torne uma ocasião festiva ainda 

mais saborosa. 

Ingredientes: 

Para o doce de ovos 

 1 pau de canela 

 2 claras 

 38 gemas 

 800 ml de água 

 800 g de açúcar 

Para decorar 

 2 passas 

 cerejas cristalizadas q.b. 

 

Confeção: 

Prepare uma calda, fervendo o açúcar, o pau de canela e a água. 

Misture as gemas e as claras, sem bater, e deite metade sobre a calda (deverá utilizar um 

funil para fios de ovos). Retire-os com uma escumadeira e deixe-os escorrer. 

Entretanto, faça as capas cozinhando a restante gemada em pequenas porções. Escorra-

as bem (se necessário, acrescente um pouco de água à calda). 

Molde a lampreia no prato de servir, cobrindo os fios de ovos com as capas. 

Decore com cerejas cristalizadas e passas, para imitar a boca e os olhos. 
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Uma sobremesa clássica que consiste numa espécie de pudim feito à base de leite e 

coco, regado com uma calda de ameixa. A sua presença nas mesas portuguesas e 

brasileiras é uma tradição, nomeadamente em alturas festivas. 

Ingredientes: 

Para o doce 

 ⅓ chávena de maisena 

 ½ chávena de açúcar 

 1 chávena de leite de coco 

 3 chávenas de leite 

Para a calda 

 ½ chávena de açúcar 

 1 chávena de água 

 100 g de ameixas secas s/ caroço 

Confeção: 

Unte uma forma de chaminé com óleo e reserve. 

Misture a maisena e o açúcar, acrescente aos poucos o leite e o leite de coco e leve a 

lume baixo, misturando bem até ferver (quando levantar fervura, deixe no lume mais 2 

minutos, mexendo sempre). 

Deite o preparado na forma untada, alise com uma espátula e deixe arrefecer. 

Ponha no frigorífico durante 4 a 6 horas. 

Para fazer a calda, misture o açúcar e a água, leve ao lume até levantar fervura, 

acrescente as ameixas, deixe ferver durante 3 minutos e arrefeça. 

Desenforme o manjar e sirva com a calda. Decore a gosto. 

 

Sabia que. . . 

A primeira referência ao manjar branco remonta à época medieval, sendo 

à época uma receita salgada de origem portuguesa. No entanto, a 

receita foi-se transformando ao longo dos séculos, dando origem ao doce 

de coco com calda de ameixa dos dias de hoje. No Brasil, onde os 

primeiros registos públicos da receita datam de 1841, o manjar sofreu 

influência da cozinha africana, sendo então acrescentado o leite de 

coco.  
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Esta é uma receita típica de Natal, embora possa ser saboreada em qualquer altura 

do ano. De confeção simples, feito à base de leite, bolachas, gemas, açúcar e canela, 

resulta num doce sublime, digno de um manjar de anjos. 

Ingredientes: 

 150 ml de leite 

 10 bolachas Maria 

 1 litro de água 

 250 g de açúcar 

 6 gemas 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve ao lume a água e o açúcar, deixe ferver durante 3 minutos e retire. 

Aqueça o leite e desfaça nele as bolachas, deitando-as depois no recipiente do açúcar. 

Leve ao lume até levantar fervura, mexendo sempre para não pegar. Retire e deixe 

arrefecer. 

Bata as gemas e junte-as, em fio, à mistura de açúcar e bolachas, mexendo sempre. 

Leve ao lume até fervilhar, nunca parando de mexer. 

Deite numa travessa, deixe arrefecer e enfeite com canela. 
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O nome deste doce, também conhecido como ambrosia, está associado a uma lenda 

de que seria o manjar dos desuses no Olimpo. 

Ingredientes: 

 1 copo de água 

 12 gemas 

 125 g de amêndoas 

 125 g de arroz cozido (escorrido) 

 500 g de açúcar 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Leve o açúcar ao lume com a água e deixe ferver durante 2 minutos com a raspa de limão. 

Retire e junte as amêndoas picadas, o arroz e as gemas. 

Mexa e leve novamente ao lume para engrossar, mexendo sempre para não queimar. 

Sirva o doce em taças ou numa travessa. 
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Sendo um doce de origem conventual, não podiam faltar as gemas e a amêndoa. 

Trata-se de uma receita simples, que permite fazer o aproveitamento de arroz 

cozido, resultando num doce que é um verdadeiro manjar. 

Ingredientes: 

 12 gemas 

 125 g de amêndoas moídas 

 125 g de arroz cozido 

 300 ml de água 

 500 g de açúcar 

 raspa de limão q.b. 

Confeção: 

Leve o açúcar ao lume com a água e deixe ferver durante 2 minutos, até formar ponto de 

pasta (introduzindo uma colher, a calda corre facilmente, mas há uma pequena camada de 

açúcar que adere). 

Retire do lume e junte a amêndoa, o arroz escorrido e as gemas. Mexa bem. 

Leve novamente ao lume para engrossar, mexendo sempre para não queimar. 

Sirva o doce em taças ou numa travessa. 

  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta
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Os mexidos não podem faltar na ceia natalícia do Minho, sendo "o mais solene 

banquete da família minhota", como escreveu Ramalho Ortigão. 

Feitos com frutos secos, vinho do Porto, miolo de pão e uma quantidade 

considerável de gemas, os mexidos são doces natalícios que marcam pelo seu sabor, 

riqueza de ingredientes e diversidade de texturas. Um doce tradicional português 

que merece ser divulgado! 

Ingredientes: 

 1 cálice de vinho do Porto 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 1 pau de canela 

 1,5 l de água 

 10 gemas 

 250 ml de mel 

 250 g de açúcar 

 250 g de miolo de pão (de preferência, tipo cacete) 

 50 g de nozes picadas 

 50 g de passas 

 50 g de pinhões 

 casca de ½ limão 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve a água ao lume com o açúcar, a casca de limão, o pau de canela e o mel até atingir o 

ponto de espadana (a calda corre com o aspeto de lâmina). 

Retire do lume, corte o pão em fatias muito finas e junte ao preparado anterior, mexendo 

bem para o desfazer sem formar grumos. 

Acrescente os frutos secos, o vinho do Porto e as gemas mexidas. 

Leve novamente ao lume, mexendo sempre, sem deixar talhar as gemas. Retire do calor e 

acrescente a manteiga. 

Deite os mexidos num prato fundo e polvilhe com canela. 
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Experimente este doce de aroma intenso, com uma textura muito suave e cremosa 

e dê ao seu Natal o sabor da tradição. 

Ingredientes: 

 1 kg de açúcar 

 1 vagem de baunilha 

 200 ml de leite 

 500 g de miolo de pão 

 800 ml de água 

 8 ovos 

 canela em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve o leite ao lume com a vagem de baunilha e deixe ferver. 

Esfarele bem o miolo de pão e escalde-o com o leite, deixando amolecer. 

Prepare uma calda com o açúcar e a água, levando-os ao lume até atingir ponto de 

estrada (ao passar a colher, vê-se o fundo do tacho). 

Junte o pão, previamente espremido e deixe retomar a fervura, mexendo sempre. 

Fora do lume e sem parar de mexer, junte as gemas desfeitas. 

Leve de novo ao lume, continuando sempre a mexer, para cozer as gemas (sem deixar 

ferver). 

Deite o doce numa travessa e alise a superfície com uma espátula. Deixe arrefecer e 

polvilhe com canela em pó. 

  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-estrada
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-estrada
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Esta receita destaca-se, desde logo, pela harmonia entre a densidade dos frutos 

secos e a frescura delicada do chantilly que os envolve. 

Ingredientes: 

Para o gelado 

 1 litro de natas para bater (geladas) 

 150 g de damascos 

 150 g de nozes 

 150 g de passas 

 150 g de tâmaras 

 350 g de açúcar 

Para o molho de chocolate 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 150 ml de café 

 125 g de chocolate 

 75 g de açúcar 

 

Confeção: 

De véspera, bata as natas até estarem fofas. 

Adicione o açúcar, continuando a bater até obter um creme espesso (pare assim que o 

creme estiver firme e que o desenho das varas se mantenha). 

Pique os frutos secos e misture-os com o chantilly, envolvendo bem sem bater. 

Deite o preparado numa forma, passada por água fria, e leve ao congelador de um dia 

para o outro. 

Desenforme o doce, passando a forma rapidamente por água quente. 

Para o molho, parta o chocolate em pedaços e leve a derreter sobre lume brando 

juntamente com o café e o açúcar. Mexa energicamente com uma vara de arames, retire 

do lume e junte a manteiga. 

Sirva acompanhado com molho de chocolate.  
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Uma sobremesa tradicional de Natal em alguns países da Europa, como a Espanha 

e em algumas regiões de Portugal. O toque da laranja que se evidencia na 

suavidade do creme torna este doce verdadeiramente sublime. 

Ingredientes: 

 1 laranja 

 1 litro de leite 

 2 ovos + 4 gemas 

 250 g de açúcar 

 50 g de maisena 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve ao lume o leite dentro de uma caçarola. 

Lave a laranja, retire-lhe o vidrado da casca e junte ao leite, deixando ferver durante uns 

segundos. Retire do lume e, passados 5 minutos, coe por um passador de rede. 

Misture o açúcar e a maisena. 

Junte o sumo da laranja coado e os ovos batidos com as gemas. 

Cozinhe em lume brando ou em banho-maria, mexendo sempre com varas de arame, até 

espessar. 

Divida o doce em pequenas taças, deixe arrefecer e polvilhe com canela. 

Nota: 

Se preferir, substitua a laranja por tangerina ou limão. 
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Os papos de Anjo são doces tradicionais portugueses, provenientes da doçaria 

conventual, muito difundidos e apreciados no Brasil. Depois de prontos, são 

envoltos em calda de açúcar, havendo, no entanto, variantes regionais da receita. 

Ingredientes: 

Para os bolos 

 1 ovo inteiro 

 9 gemas 

 

Para a calda 

 1 pau de canela 

 500 ml de água 

 600 g de açúcar 

 casca de 1 limão (ou um pouco de rum) 

Confeção: 

Comece por fazer a calda. Misture todos os ingredientes e leve ao lume, deixando ferver 

durante 4 minutos. Reserve. 

Para os Papos de Anjo, bata as gemas e o ovo até triplicarem de volume. Deite este 

preparado, em formas de queques, devidamente untadas e polvilhadas, até atingir metade 

da sua capacidade. 

Coloque as formas num tabuleiro e leve a cozer em forno quente (230º C) cerca de 15 a 

18 minutos. 

Desenforme os Papos de e Anjo e pique-lhes a base com um garfo. Mergulhe os bolos em 

calda ainda quente; reserve uma parte da calda para regar os papos na altura de servir. 

Sirva os Papos de Anjo frios, numa taça grande ou em taças, regados com a calda que 

reservou.  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa/
http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa/
http://www.docesregionais.com/papos-de-anjo-de-mirandela/
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Esta receita, típica do Brasil, é uma sobremesa fácil, saborosa e prática que irá dar 

mais cor e brilho à mesa na ceia de Natal. 

Ingredientes: 

Para o pavê 

 ½ kg de palitos franceses 

 100 g de amêndoas picadas 

 150 g de ameixas pretas s/ caroço 

 150 g de nozes 

 250 g de açúcar 

 250 g de creme de leite gelado 

 250 g de manteiga sem sal 

 3 gemas 

 água q.b. 

Para a calda 

 1 cálice de vinho do Porto ou de licor 

de cacau 

 1 colher (sopa) de açúcar 

 1,5 chávena de água 

 5 colheres (sopa) de chocolate em 

pó 

Para a cobertura 

 250 g de chantilly 

 frutas a gosto 

Confeção: 

Leve ao lume uma panela com a água, o açúcar e o chocolate. Assim que começar a 

ferver, retire, junte o vinho e deixe arrefecer. 

Bata a manteiga e o açúcar até ficarem em creme. 

Junte as gemas e bata até obter um creme leve e esbranquiçado. 

Acrescente o creme de leite e bata um pouco mais; junte as frutas picadas, misture bem e 

coloque no frigorífico. 

Forre uma forma (de preferência de fundo amovível) com uma folha de papel impermeável. 

Coloque no fundo da forma uma camada de biscoitos ligeiramente passados pela calda e 

espalhe por cima destes uma camada espessa de creme. 

Disponha novas camadas de biscoito e creme até terminar. Dobre as pontas do papel para 

dentro. 

Ponha um prato liso com um peso em cima do doce e deixe repousar no frigorífico até ao 

dia seguinte. 

Desenforme pouco antes de servir, cobrindo o pavê com chantilly. Enfeite com frutas a 

gosto. 
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Também conhecido como Pudim de Toucinho, é um doce de origem conventual, 

sendo um dos marcos gastronómicos de Braga e, de certa forma, da região do 

Minho. O toucinho dá a este pudim a sua consistência e aspeto característicos, 

sendo também evidente o sabor que lhe confere o vinho do Porto e a canela. 

Ingredientes: 

 ½ casca de limão 

 1 colher (sobremesa) de farinha 

 1 colher (sopa) de vinho do Porto 

 1 pau de canela 

 150 ml de água 

 12 gemas 

 400 g de açúcar 

 50 g de toucinho fresco 

 caramelo líquido p/ untar a forma 

Confeção: 

Coloque um tacho ao lume com a água, o açúcar, a casca de limão, o toucinho e o pau de 

canela. Deixe ferver durante 2 minutos e passe depois a calda por um passador de rede. 

À parte, desfaça a farinha com as gemas e verta a calda em fio, mexendo sempre. Deixe 

amornar e junte o vinho do Porto. 

Deite o preparado numa forma de pudim caramelizada e leve a cozer em banho-maria a 

190° C, durante 1 hora. 

Retire depois de cozido, deixe arrefecer muito bem e desenforme. 

 

Sabia que. . . 

A receita é do final do século XIX, tendo sido das únicas deixadas pelo 

abade de Priscos, que foi um dos grandes cozinheiros do seu tempo, 

chegando mesmo a cozinhar para o Rei. Além da receita, o abade deixou 

um alerta no que respeita à sua confeção, ao dizer que "A receita é só o 

princípio... As mãos, o olfato, o paladar do verdadeiro cozinheiro fazem o 

principal".  

http://www.docesregionais.com/glossario/#banho-maria
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Depois de pronto, o pudim de claras é regado com um aromático creme de leite e 

baunilha, tornando a sua apresentação ainda mais vistosa. 

Ingredientes: 

Para o pudim 

 1 chávena de leite 

 1 chávena de leite de coco 

 1 pitada de sal 

 12 colheres (sopa) de açúcar 

 3 ovos 

 6 claras 

 calda de açúcar queimado 

Para o creme 

 1 colher (chá) de margarina 

 1 colher (sobremesa) de maisena 

 1 copo de leite 

 2 gemas 

 açúcar q.b. 

 gotas de baunilha q.b. 

Confeção: 

Bata as claras em castelo e junte o açúcar, aos poucos, batendo bem. 

Despeje o suspiro numa forma forrada com calda de açúcar queimado e leve ao forno. 

Entretanto, prepare o creme. Leve ao lume o leite simples e o de coco, juntamente com o 

açúcar. Deixe ferver e acrescente a maisena, diluída num pouco de leite frio (mexa bem 

para não encaroçar). 

Deixe encorpar, juntando depois as gemas e a baunilha. Mexa e deixe mais um pouco no 

lume. Retire, junte a margarina e mexa bem. 

Desenforme o pudim ainda quente e deixe arrefecer. Cubra com o creme.  

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve
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Este pudim, tradicionalmente servido no Natal como parte da ceia da consoada, 

tem as suas origens na Inglaterra medieval. Na sua confeção entra uma quantidade 

considerável de passas, levando também fruta cristalizada e especiarias. 

Mantém-se durante vários meses (até um ano), porque contém muito álcool. 

Ingredientes: 

 ½ colher (chá) de fermento em pó 

 1 chávena (café) de leite 

 1 chávena de açúcar 

 1 chávena de vinho do Porto 

 1 colher de bicarbonato de sódio 

 1 copo de conhaque ou whisky 

 1 pacote de cidrão 

 100 g de abóbora cristalizada 

 125 g de manteiga 

 150 g de cerejas cristalizadas 

 2 chávenas de farinha 

 250 g de corintos 

 250 g de sultanas 

 4 ovos 

Confeção: 

Bata muito bem a manteiga com o açúcar. 

Junte os ovos, um a um, e volte a bater bem. 

Acrescente os ingredientes secos, previamente peneirados, o leite e o vinho do Porto. 

Mexa bem. 

Por último, deite as frutas e leve a cozer em forno lento, entre 1h e 30m a 2h, numa forma 

lisa com papel untado de manteiga. 

Quando o pudim estiver cozido, retire-o e regue com o conhaque ou whisky. Decore a seu 

gosto.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#cidrao
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Nesta receita, o pudim é enriquecido com chocolate e frutos secos, que lhe dão uma 

textura irresistível. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de maisena 

 1 colher (sopa) de chocolate em pó 

 1 colher (sopa) de manteiga s/ sal 

 1 copo de leite 

 100 g de passas 

 2 latas de leite condensado 

 200 g de ameixas pretas s/ caroço 

 200 g de figos secos 

 3 ovos 

 4 gemas 

Confeção: 

Passe os figos, as ameixas e as passas. 

Misture o leite, o leite condensado, a maisena, as gemas, os ovos batidos e o chocolate. 

Adicione as frutas e a manteiga, mexa bem e deite numa forma previamente caramelizada. 

Coza, em banho-maria, em forno pré-aquecido e moderado, durante 30 minutos 

aproximadamente. 

Desenforme o pudim quando estiver frio e decore a gosto. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#banho-maria
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Uma das sobremesas de sucesso garantido para uma ocasião festiva ou quando tem 

convidados em casa. 

Ingredientes: 

Para o pudim 

 1 colher (sopa) de chocolate preto 

em pó 

 1 litro de leite 

 2 latas de leite condensado 

 200 g de nozes 

 3 colheres (sopa) de chocolate em 

pó 

 4 ovos 

 5 gotas de essência de nozes 

Para o caramelo 

 1,5 chávena de açúcar 

 

 

 

Confeção: 

Coloque o açúcar do caramelo numa forma de chaminé e coloque-a em lume brando, 

mexendo sempre até formar um xarope dourado. 

Retire do lume e espalhe o caramelo à volta de toda a forma. Reserve. 

Bata todos os ingredientes do pudim, deite na forma e leve a cozer em banho-maria. 

Retire do calor, deixe arrefecer e desenforme. Decore a gosto. 
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Também conhecido como Pudim de Veludo, esta é uma das deliciosas sobremesas 

da doçaria tradicional portuguesa muito popular em dias de festa. 

Ingredientes: 

 1 litro de leite 

 10 ovos 

 20 colheres (sopa) de açúcar 

 caramelo q.b. 

Confeção: 

Caramelize uma forma de chaminé e reserve. 

Bata bem os ovos, juntamente com o açúcar e o leite. 

Deite o preparado na forma e leve ao forno em banho-maria (tendo em atenção que o 

lume não deve estar muito alto, para que a água não ferva, fazendo com que o pudim 

forme buraquinhos). 

Deixe arrefecer e desenforme. 

  

http://www.docesregionais.com/caramelo-liquido-caseiro/
http://www.docesregionais.com/glossario/#banho-maria


 

 
261 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

A receita é antiga e, embora muito simples de confecionar, tem um sabor 

deliciosamente envolvente. 

Ingredientes: 

Para o pudim 

 250 g de açúcar 

 500 ml de leite 

 6 ovos 

 raspa de 1 laranja ou de 1 limão 

Para o caramelo 

 100 g de açúcar 

 

Confeção: 

Prepare o caramelo e barre com ele uma forma de pudim com tampa. 

Separe as gemas das claras e bata-as com o açúcar até obter uma mistura grande e fofa. 

Adicione o leite morno, pouco a pouco, e a raspa do citrino. 

Bata as claras em castelo e junte cuidadosamente ao preparado anterior, envolvendo bem 

os dois preparos, mas sem quebrar as claras. 

Deite a mistura na forma caramelizada, tape e leve a cozer no forno, bem quente, em 

banho-maria. O pudim está cozido quando apresentar o aspeto do pudim flan, embora o 

seu aspeto interior seja bastante diferente. 

Deixe arrefecer e desenforme o pudim quando estiver frio 

  

http://www.docesregionais.com/caramelo-liquido-caseiro/
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Esta sobremesa caseira é um dos doces de Natal mais tradicionais. 

Ingredientes: 

(para 6 a 8 pessoas) 

 1 litro de leite 

 1 vagem de baunilha 

 200 g de açúcar 

 300 g de miolo de pão 

 3 ovos inteiros 

 4 claras 

 6 gemas 

 500 ml de leite-creme 

Confeção: 

Leve o leite ao lume com a baunilha e o açúcar. 

Deixe o leite ferver um pouco, junte o miolo de pão e deixe-o amolecer. 

Passe este puré por uma peneira ou passador fino e junte os ovos inteiros, as gemas em, 

por último, as claras batidas em castelo bem firme. Misture suavemente com uma colher 

de pau. 

Deite o preparado numa forma muito bem untada e leve a cozer no forno, em banho-maria. 

Depois de cozido, deixe o pudim repousar durante cinco minutos e desenforme. 

Sirva coberto com o leite-creme, que não deve deixar espessar muito. 

  

http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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Inove e veja como preparar este pudim de pão, com baunilha, leite condensado, 

frutos secos e maçãs. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de essência de baunilha 

 1 litro de leite condensado 

 100 g de nozes 

 100 g de passas 

 150 g de ameixas secas 

 2 copos de leite 

 2 maçãs 

 2 pães de véspera 

 3 ovos 

 açúcar q.b. 

 canela q.b. 

Confeção: 

Bata o leite condensado, o leite, os ovos e a essência de baunilha. 

Unte uma forma grande e polvilhe com açúcar. Forre o fundo da forma com parte das 

fatias da maçã descascadas e cortadas finas, polvilhando em seguida com canela e 

açúcar. 

Embeba, aos poucos, as fatias de pão na mistura do leite condensado e coloque-as 

espaçadamente sobre as maçãs. 

Reparta parte das ameixas, das passas e das nozes e repita as camadas, terminando com 

as maçãs. 

Cubra tudo com a mistura do leite condensado restante (sem que atinja a borda da forma), 

espalhe pedaços de manteiga e leve ao forno (180° C) durante 40 minutos. 

Sirva o pudim quente.  



 

 
264 

 

DOCES REGIONAIS | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

 

Este pudim é uma das receitas conventuais com que nos podemos deliciar em 

qualquer altura do ano, sendo particularmente apreciado no Natal. 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de água morna + q.b. p/ a calda 

 1 pau de canela 

 10 gemas 

 185 g de açúcar 

 2 claras 

 3 folhas de gelatina branca 

 6 batatas médias 

 passas corintos q.b. 

 raspa de 1 limão 

Confeção: 

Coza as batatas com a casca. Descasque-as depois de cozidas, reduza-as a puré e 

reserve. 

Leve o açúcar ao lume, coberto de água, e deixe ferver até ficar obter uma calda em ponto 

de espadana. 

Junte o polme de batata à calda de açúcar e mantenha no lume, mexendo sempre, até 

ficar em ponto de estrada. Acrescente a raspa de limão e a gelatina previamente desfeita 

na água morna. 

Deixe o preparado arrefecer um pouco e, entretanto, bata as claras em castelo e reserve. 

Integre as gemas, previamente batidas, no puré até obter um creme espesso e 

esbranquiçado. Junte também, delicadamente, as claras em castelo, o pau de canela e, 

por fim, as passas corintos. 

Deite a mistura numa forma untada com manteiga e leve a cozer em forno moderado. 

O pudim deverá ser desenformado no dia seguinte ao da confeção para evitar que se 

desmanche. Se o desenformar no próprio dia, mergulhe o fundo da forma em água quente, 

vire-a sobre o prato de servir e bata levemente para o pudim se manter estruturado.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#corintos-passas-sultanas
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-espadana
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-espadana
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-estrada
http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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Existem diversas receitas de pudins típicos de Natal, sendo esta uma sobremesa 

indispensável à mesa da maioria das famílias em muitos países. 

Ingredientes: 

Para o pudim 

 1 pão de forma 

 22 gemas 

 500 g de passas 

 600 g de açúcar 

 noz-moscada q.b. 

Para a cobertura 

 1 copo de açúcar em pó 

 200 ml de vinho do Porto 

 2 gemas 

 

Confeção: 

De véspera, leve o açúcar ao lume, coberto com água, até ficar em calda. 

Junte todos os ingredientes, exceto as gemas, e deixe ferver uns minutos. Quando 

arrefecer junte as gemas previamente batidas e volte a levar ao lume para engrossar. 

Deite o preparado num recipiente untado e polvilhado de açúcar, deixando repousar no 

frigorífico até ao dia seguinte. 

Desenforme o pudim e prepare, então, a cobertura. 

Leve ao lume o açúcar com o vinho até fazer uma calda. Depois de arrefecer, junte as 

gemas e deixe ao lume mais uns minutos, mexendo sempre, até ficar cremoso. 

Cubra o pudim com este molho e sirva. 
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Também conhecido por Sericá ou Cericá, este é doce alentejano, com marcas da 

doçaria conventual. O segredo da receita, mais do que os ingredientes, está na 

forma de deitar o doce no prato, às colheradas desencontradas. 

Ingredientes: 

 1 limão 

 1 litro de leite 

 1 pau de canela 

 1 pitada de sal 

 12 ovos 

 150 g de farinha de trigo 

 500 g de açúcar 

 canela em pó q.b. 

Confeção: 

Leve o leite a ferver, juntamente com a casca de limão, o pau de canela e sal. Retire do 

lume quando estiver pronto e deixe arrefecer. 

Entretanto, bata muito bem as gemas com o açúcar até obter um creme fofo. 

À parte, dissolva, aos poucos, a farinha no leite, junte o creme de gemas e açúcar e, 

mexendo sempre, leve a engrossar em lume brando. 

Retire do calor, tire a casca de limão e o pau de canela e deixe arrefecer. 

Bata as claras em castelo bem firme e incorpore-as cuidadosamente no preparado 

anterior, que deverá estar frio ou morno. 

Aqueça o tradicional prato de barro, fundo e largo, no forno, pré-aquecido a 225º C. 

Deite o creme no prato em colheradas desencontradas — uma no sentido do centro para 

as bordas do prato e a outra atravessada. 

Polvilhe abundantemente com canela e leve a cozer durante cerca de 1 hora. Verifique, no 

entanto, a cozedura fazendo o teste do palito — se este sair seco, colocando-o no centro 

do doce, a sericaia estará pronta. 

NOTA: 

Ao cozer a sericaia, esta deverá abrir gretas à superfície, dando-lhe o seu aspeto 

característico. 

 

Sabia que. . . 

Há quem diga que a sericaia é oriunda da Índia e outros que vem do Brasil 

- o que se sabe ao certo é que esta receita foi implementada no Alentejo 

pelas mãos habilidosas das freiras do convento de Elvas e de Vila Viçosa, 

reclamando ambos para si os direitos da sua importação. Umas deram-lhe 

o nome de Sericaia e outras de Sericá, sendo que a tradição está mais 

ligada a Elvas, onde o doce é decorado com as famosas ameixas da 

região.  

http://www.docesregionais.com/a-docaria-conventual-portuguesa
http://www.docesregionais.com/segredos-claras-em-castelo/
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Uma receita típica de Natal na região do Douro, com a combinação de ingredientes 

que fazem deste doce tradicional uma mais-valia na mesa da Consoada. 

Ingredientes: 

 ½ litro de vinho verde tinto 

 1 pau de canela 

 200 g de pão 

 300 g de açúcar 

 canela em pó q.b. 

Confeção: 

De véspera, ponha o pão de molho num pouco de água. 

Leve o vinho ao lume, juntamente com o açúcar e o pau de canela. 

Deixe levantar fervura e junte o pão. 

Mexa e deixe cozer durante cerca de 10 minutos, até obter um creme espesso, 

homogéneo e de cor avermelhada. 

Coloque em pratos de servir e, depois de frio, polvilhe com canela. 
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Um dos doces mais populares na mesa de Natal em Portugal, sendo indispensável 

na região norte do país. A receita varia consoante a localidade onde é confecionada 

- há regiões onde é feita com fatias de pão duro e outras em que é o pão de ló que 

serve de base à confeção do doce. 

Ingredientes: 

 ½ l de água 

 1 kg de açúcar 

 2 paus de canela 

 24 gemas 

 250 g de amêndoa ralada 

 3 cascas de limão 

 400 g de pão frito (em cubos) 

 canela em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve o açúcar ao lume com a água, os paus de canela e as cascas de limão. Deixe ferver 

até atingir o ponto de espadana (a calda cai da colher com o aspeto de lâmina de espada). 

Retire do lume e junte a amêndoa ralada e as gemas batidas. 

Leve o preparado ao lume, mexendo sempre, e junte o pão frito. 

Deite a sopa dourada numa taça e polvilhe com canela. 

  

http://www.docesregionais.com/tag/pao-de-lo/
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-espadana
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Doce conventual, tradicionalmente presente na mesa de Natal, a sopa dourada 

alentejana também poderá servir para aproveitamento de pão. 

Ingredientes: 

 10 gemas 

 100 g de pão frito (em pequenos cubos) 

 100 g miolo de amêndoa 

 150 g de doce de chila 

 300 ml de água 

 500 g de açúcar 

 canela em pó p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve o açúcar a ferver com a água durante 10 minutos. 

Retire a calda do lume e envolva nela o doce de chila, levando novamente a levantar 

fervura. 

Já fora do lume, adicione o miolo de amêndoa e ponha a ferver durante 3 minutos. Deixe 

arrefecer um pouco. 

Envolva preparado de amêndoa e chila nas gemas e mexa bem. 

Leve ao lume, numa panela de barro, com o pão, mexendo até ficar consistente. 

Coloque num prato de servir e salpique ou polvilhe com canela em pó. Sirva o doce depois 

de frio. 

DICA: 

Pode guardar as claras que não usou nesta receita, num recipiente de plástico, no 

congelador. Conservam-se durante cerca de 6 meses e, para as utilizar, basta descongelá-

las normalmente. 
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Esta é das receitas de sopa dourada mais afamadas em Portugal, tendo sido criada 

pelas hábeis das irmãs clarissas, no Convento de Santa Clara de Vila do Conde. 

Além dos ingredientes habituais - pão de ló, amêndoas e gemas - é enriquecida 

com cidrão, flor de laranjeira e doce de chila. 

Ingredientes: 

(para 10 pessoas) 

 1 colher (chá) de canela 

 12 gemas 

 125 g de amêndoas peladas e raladas 

 150 g de pão de ló cortado em fatias finas 

 2 colheres (sopa) de água de flor de laranjeira 

 250 ml de água 

 250 g de doce de chila 

 40 g de cidrão picado 

 750 g de açúcar 

Confeção: 

Com o açúcar e a água, faça uma calda em ponto de pérola (o fio que corre da colher é 

espesso e forma uma gota na extremidade). 

Quando atingir o ponto, retire a calda do lume e junte a água de flor de laranjeira. 

Passe as fatias de pão de ló pela calda e ponha-as depois a escorrer numa grelha. 

Leve o açúcar novamente ao lume e deixe ferver até obter ponto de estrada (ao passar 

uma colher na calda, forma-se uma abertura que deixa ver o fundo do tacho). 

Adicione o cidrão e o doce de chila e deixe ferver um pouco. 

Junte a amêndoa, deixe ferver mais um pouco e retire para amornar. 

Junte um pouco preparado às gemas, ligeiramente batidas, mexa e junte o restante. 

Leve ao lume, mexendo sem parar e raspando o fundo do tacho em movimentos de 

vaivém. 

Coloque as fatias de pão de ló numa travessa, cubra-as com o doce preparado e polvilhe 

com canela.  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-perola
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-estrada
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Proveniente da região do Ribatejo, esta receita de sopa dourada tem uma excelente 

combinação de texturas e sabores, sem cair no excesso de doçura. Um pequeno 

pedaço de céu para saborear neste Natal. 

Ingredientes: 

 2 papos-secos duros 

 250 ml de água 

 20 gemas 

 25 g de margarina 

 500 g de açúcar 

 raspa de ¼ de limão 

 canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Leve o açúcar ao lume com a água e deixar ferver até atingir o ponto de pasta (a calda 

escorre da colher, deixando uma leve camada pegada). 

Retire do lume, junte a margarina, a raspa de limão e o pão cortado aos cubos. 

Mexa com uma colher de pau para amolecer o pão e junte as gemas, previamente batidas. 

Leve o preparado ao lume, mexendo sempre e até levantar fervura, para cozer as gemas. 

Coloque a sopa dourada num prato grande e polvilhe com canela. 

 

NOTA: 

Papos-secos é a designação regional das carcaças. 

  

http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta
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Bolachas & Biscoitos 
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Os anéis de melaço (Honey Rings) são doces tradicionais de Natal em Malta, 

servidos na ceia da consoada. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 1 gema 

 150 g de açúcar 

 150 g de manteiga 

 150 g de sêmola 

 500 g de farinha 

 leite q.b. 

 

 

Para o recheio 

 1 colher (chá) de especiarias 

 2 colheres (sopa) de erva-doce 

 2 colheres (sopa) de sêmola 

 2 colheres (sopa) de cacau 

 300 g de açúcar 

 500 g de melaço 

 água q.b. 

 raspa de laranja 

 raspa de limão

Confeção: 

Misture a farinha com a manteiga, a sêmola e o açúcar. Acrescente o leite e a gema, 

batendo bem até a massa ficar cremosa. Deixe descansar. 

Para o recheio, misture o melaço com o cacau, o açúcar, a raspas dos citrinos, a erva-

doce, as especiarias e a água. 

Leve esta mistura ao lume até engrossar, acrescentando-lhe a sêmola, aos poucos. Retire 

e deixe arrefecer. 

Estenda a massa em tiras largas, recheie e molde-as em forma de tubos para depois 

formarem os anéis. 

Perfure os anéis com uma faca afiada, coloque-os num tabuleiro untado e leve ao forno 

até ficarem dourados.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#semola
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Esta é uma receita de Natal austríaca em que os biscoitos levam uma cobertura de 

açúcar baunilhado que deixa um suave aroma e sabor a baunilha. 

Ingredientes: 

 1 gema 

 1 pitada de sal 

 100 g de amêndoas esmagadas 

 250 g de farinha 

 250 g de manteiga 

 75 g de açúcar 

 açúcar baunilhado p/ polvilhar 

Confeção: 

Misture a manteiga com a farinha e, depois, os restantes ingredientes. 

Deixe descansar 2 horas dentro de 1 saco de plástico, no frigorífico. 

Faça pequenas ferraduras com a massa, coloque-as num tabuleiro untado com manteiga e 

leve a cozer durante 10 minutos. 

Quando os biscoitos estiverem prontos, polvilhe-os, ainda quentes, com açúcar 

baunilhado. 
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Os biscoitos de gengibre são dos bolos de Natal mais conhecidos em todo o mundo. 

A sua origem remonta à época medieval e baseia-se nas receitas europeias do 

Lebkuchen (pão de gengibre), que foi provavelmente o primeiro bolo tradicional de 

Natal. 

Ingredientes: 

Para os biscoitos 

 1 colher (chá) de gengibre em pó 

 1 ovo 

 ½ colher (chá) de bicarbonato de sódio 

 ½ colher (chá) de canela em pó 

 ½ colher (chá) de cravo em pó 

 ½ colher (chá) de noz-moscada 

 ½ colher (chá) de sal 

 100 g de açúcar 

 100 g de melado 

 100 ml de água 

 250 g de farinha de trigo 

 50 g de manteiga 

Para a cobertura 

 ¼ colher (chá) de sal 

 ½ colher (chá) de essência de baunilha 

 1,5 colher (sopa) de natas 

 100 g de açúcar em pó 

 missangas p/ decorar (opcional) 

 

 

 

Confeção: 

Misture a manteiga, o açúcar, o ovo e o melado. Peneire a farinha, junte o sal, o 

bicarbonato de sódio e as especiarias. Misture todos os ingredientes, formando uma 

massa. 

Ponha a massa no congelador até que esteja firme. 

Entretanto, prepare a cobertura. Misture o açúcar com o sal e a baunilha. Acrescente as 

natas, que irão facilitar o processo de espalhar o creme. Reserve. 

Pré-aqueça o forno a 200º C. 

Coloque a massa num tabuleiro untado, usando formas próprias para os biscoitos ou com 

o auxílio de uma colher de chá. Deixe uma distância de aproximadamente 5 cm entre cada 

biscoito. 

Leve a cozer aproximadamente 8 minutos, ou até que os biscoitos estejam secos. 

Com os biscoitos ligeiramente quentes, cubra-os total ou parcialmente com o creme 

reservado. Se desejar, decore com algumas missangas a gosto. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#melado
http://www.docesregionais.com/glossario/#essencia-de-baunilha
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Esta é uma receita tradicional da Alemanha e países nórdicos, sendo os biscoitos 

referidos em diversos contos de fadas daquela região. Consumidos sobretudo na 

quadra natalícia, são inclusivamente usados para enfeitar a árvore de Natal. 

Ingredientes: 

Para os biscoitos 

 1 chávena (chá) de açúcar mascavado 

 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

 1 ovo 

 100 g de manteiga 

 2 chávenas (chá) de farinha 

 2 colheres (chá) de gengibre em pó 

 4 colheres (sopa) de mel 

Para o glacê (opcional) 

 ½ chávena (chá) de açúcar em pó 

 1 clara 

 corante líquido a gosto 

 

Confeção: 

Leve a manteiga, o açúcar e o mel ao lume, moderado, e mexa até obter uma calda. 

À parte, misture a farinha, o gengibre e o bicarbonato. 

Acrescente a calda e o ovo batido, mexendo até obter uma massa uniforme. 

Envolva a massa em película aderente (note que a princípio a massa fica muito mole). 

Ponha no frigorífico pelo menos durante 12 horas. 

Passado o repouso da massa, ligue o forno a 180º C. 

Estenda a massa numa superfície polvilhada até que fique com 0,5 cm de espessura. 

Corte-a com formatos variados (poderá, por exemplo, usar um copo para fazer biscoitos 

redondos). 

Distribua os biscoitos por tabuleiros untados, deixando uma margem de 2 cm entre eles. 

Leve ao forno e deixe cozer durante 10 minutos. 

Retire os biscoitos do forno, deixe arrefecer e, quando ficarem firmes, retire-os com a 

ajuda de uma espátula. 

Se desejar, enfeite os biscoitos com glacê. Para o fazer, bata ligeiramente a clara até obter 

espuma e acrescente o açúcar aos poucos, mexendo sempre, até obter um creme que não 

escorra. 

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

Enfeite os biscoitos a gosto, com a ajuda de um palito ou de um saco de pasteleiro.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#soda
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Estes biscoitos são uma ótima opção para oferecer lembranças personalizadas neste 

Natal e ainda passar bons momentos na cozinha com as crianças. 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de casca de laranja ralada 

 1 colher (sopa) de casca de limão ralada 

 1 colher (sopa) de especiarias em pó: canela, cravo da Índia, noz-moscada e gengibre 

 1 ovo 

 13 colheres (sopa) de manteiga 

 15 colheres (sopa) de açúcar em pó 

 150 g de frutos secos bem picados 

 25 colheres (sopa) de farinha de trigo 

Confeção: 

Bata bem o ovo e reserve. 

Em seguida, bata 12 colheres de manteiga e o açúcar até obter um creme esponjoso e 

esbranquiçado. Aos poucos, adicione o ovo, sem parar de bater, até obter um preparado 

homogéneo. 

Incorpore as raspas de laranja e de limão, as especiarias e os frutos secos e bata mais um 

pouco. 

Vá acrescentando a farinha, mexendo delicadamente até obter uma massa gomosa. Faça 

com ela uma bola e embrulhe-a em película aderente. 

Ponha no frigorífico durante 30 minutos. 

Ligue o forno a temperatura média. 

Estenda a massa numa superfície lisa, entre dois pedaços de papel-manteiga, até esta 

alcançar uma espessura de 3 cm. 

Com um cortador com motivos natalícios, corte a massa e distribua-a em 3 tabuleiros 

grandes, untados com a manteiga que restou. 

Leve ao forno durante 15 minutos, ou até os biscoitos começarem a dourar. 

Retire e deixe arrefecer, retirando-os depois com uma espátula. 

Sirva os biscoitos simples ou decorados a seu gosto.  
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Aprimore a sua mesa de Natal ou presenteie os amigos com estes biscoitos 

achocolatados que são deliciosos e um verdadeiro mimo. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 ½ chávena (chá) de açúcar 

 ½ chávena (chá) de farinha de trigo 

 ¾ chávena (chá) de amido de milho 

 1 chávena (chá) de geleia de 

damasco 

 5 gemas 

 7 claras 

Para a calda 

 ½ chávena (chá) de chocolate em pó 

 100 g de chocolate meio amargo 

picado 

 2 chávenas (chá) de creme de leite 

fresco 

 5 chávenas (chá) de açúcar 

 8 colheres (sopa) de água 

Confeção: 

Bata as gemas com 1 colher (sopa) de açúcar até obter creme e, num recipiente à parte, 

bata as claras em castelo com o restante do açúcar. 

Misture as claras, as gemas, o amido de milho e a farinha. 

Coloque a massa num saco de pasteleiro com bico liso e faça biscoitos de 3 cm Ø. 

Leve-os a cozer em forno quente e, quando estiverem prontos, espalhe a geleia por cima 

dos biscoitos. 

Para a calda, misture os chocolates (em pó e em pedaços), 1 chávena de açúcar e a água. 

Leve ao lume e mexa sem parar até que o líquido fique grosso. Mergulhe os biscoitos 

nessa calda. 

Bata o creme de leite com o restante açúcar até formar chantilly. Coloque-o no saco de 

pasteleiro e enfeite os biscoitos. 

  

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve/
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Há países em que os biscoitos são confecionados para colocar na árvore de Natal, 

como acontece no norte da Europa, na região da Escandinávia. Além de 

aromáticos e saborosos, são um bonito elemento decorativo. 

Ingredientes: 

Para os biscoitos 

 ½ colher (chá) de bicarbonato de soda 

 ½ colher (chá) de canela 

 ½ colher (chá) de gengibre moído 

 1 gema 

 100 g de manteiga 

 2 colheres (sopa) de amêndoas moídas 

 200 g de farinha de trigo 

 4 sementes de cardamomo 

 50 g de açúcar amarelo 

 75 g de mel 

Para a cobertura 

 glacê 

 

 

 

 

Confeção: 

Derreta o mel com a manteiga, sem deixar aquecer demasiado. 

Parta as sementes de cardamomo ao meio, retire-lhes as pequeninas bagas que contêm e 

acrescente-as à mistura anterior, com o açúcar e as amêndoas. 

Peneire a farinha com o bicarbonato de soda e as especiarias e junte, aos poucos, ao 

preparado. 

Acrescente a gema de ovo e amasse tudo até obter massa homogénea. Cubra-a e deixe 

repousar 20 minutos em local fresco. 

Passado o período de repouso, estenda a massa numa superfície polvilhada até ter a 

espessura de 5 mm, aproximadamente. 

Corte os biscoitos com formas variadas, próprias de Natal, e coloque-os num tabuleiro 

previamente untado. 

Leve a cozer, cerca de 10-12 minutos, em forno pré-aquecido a 190º C. 

Quando retirar os biscoitos do forno, faça-lhes de imediato um furo no topo, com um 

espeto ou outro objeto perfurante. Deixe-os arrefecer até ficarem suficientemente firmes 

para se poderem tirar dos tabuleiros. 

Enfeite os biscoitos a gosto com glacê, ao qual poderá adicionar corantes. 

Depois de bem secos, passe um fio de lã ou de seda em cada buraco dos biscoitos e 

pendure-os na árvore de Natal.  

http://www.docesregionais.com/glossario/#cardamomo
http://www.docesregionais.com/como-fazer-glace/
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Quem não se lembre de, em criança, deixar umas bolachas de canela com um copo 

de leite, junto à chaminé, para aconchegar o Pai-Natal, atarefado com a entrega 

das prendas... A descrição faz parte do nosso imaginário, mas as bolachas ainda 

hoje são bem reais, apelando-nos pelo seu inconfundível aroma e sabor a canela, 

que as tornam irresistíveis. 

Ingredientes: 

 150 g de margarina à temperatura ambiente 

 2 colheres (sopa) de canela em pó 

 2 ovos 

 200 g de açúcar 

 300 g de farinha de trigo 

Confeção: 

Peneire a farinha para uma bacia e abra uma cova ao centro onde deitará os ovos, o 

açúcar e a canela. Em redor, coloque a margarina em pedaços pequenos e amasse 

rapidamente até a massa ficar homogénea e moldável. 

Faça uma bola e forre-a com película aderente, colocando depois no frigorífico por uma 

hora. 

Aqueça o forno a 180º C, unte e forre o tabuleiro com papel vegetal. 

Quando tirar a massa do frio, estenda-a numa superfície lisa, ligeiramente enfarinhada, 

esticando com o rolo de cozinha até atingir a espessura de ½ cm, aproximadamente. 

Corte a massa em vários formatos (poderá usar formas próprias para o efeito) e leve a 

cozer durante 10 a 15 minutos. 

Quando as bolachas estiverem cozidas, deixe que arrefeçam completamente e guarde 

numa embalagem bem acondicionada.  
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Umas bolachas aromáticas e saborosas para fazermos no Natal. Podemos dar-lhes a 

forma de estrela, anjinho ou qualquer outra forma alusiva à quadra. 

Ingredientes: 

 1 colher (chá) de baunilha (opcional) 

 1 colher (chá) de fermento 

 1 colher (sopa) de açúcar 

 1 ovo 

 1 pitada de noz-moscada 

 2 colheres (sopa) de farinha 

 2 colheres (sopa) de leite 

 ¾ colher (sopa) de manteiga amolecida 

Confeção: 

Bata bem a manteiga com o açúcar, juntando em seguida o ovo e os restantes 

ingredientes. 

Embrulhe o preparado em papel vegetal e deixe no congelador durante 1 hora. 

Numa superfície untada, estique a massa e corte-a com a forma natalícia desejada. 

Coloque num tabuleiro e leve ao forno durante aproximadamente 6 minutos. 

 

SUGESTÃO: 

Recheie as bolachas com doce de morango ou outro a gosto e polvilhe-as com açúcar em 

pó. 
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Muito tradicionais no Natal alemão, estas bolachas, que na Alemanha se designam 

Zimtsterne, além da forma, caracterizam-se por serem crocantes por fora e 

macias por dentro. 

Ingredientes: 

 1 pacote de açúcar baunilhado 

 250 g de açúcar em pó + q.b. p/ envolver os cortadores 

 3 claras 

 3 colheres (chá) de canela 

 500 g de amêndoas moídas com pele 

 algumas gotas de essência de amêndoa 

Confeção: 

Bata as claras em castelo bem firme e vá adicionando o açúcar em pó à colherada, 

batendo sempre. Reserve 5 colheres de sopa (cerca de 130 gramas do batido de claras) 

para pincelar as estrelas. 

Misture as amêndoas, o açúcar de baunilha, a canela e a essência de amêndoa nas claras 

e mexa. 

Estique a massa com 0,5 cm de espessura numa superfície polvilhada com amêndoas 

moídas. Envolva os cortadores em forma de estrela no açúcar em pó para que a massa 

não cole. 

Corte estrelas de tamanhos diferentes e coloque-as cuidadosamente em tabuleiros 

forrados com papel manteiga. Amasse as sobras de massa e, com elas, corte mais 

estrelas. 

Pincele fortemente as bolachas com o batido de claras que reservou e leve os tabuleiros 

(um após outro) ao forno pré-aquecido a 150 ° C, deixando cozer cerca de 20 minutos 

cada. 

Retire as bolachas do forno e deixe arrefecer sobre uma grade. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#acucar-baunilhado
http://www.docesregionais.com/glossario/#essencia-de-amendoa
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Estes biscoitos são ótimos e o seu formato em estrela combina na perfeição com a 

época de Natal e Ano Novo. Pode servi-los simples ou com creme de baunilha, cuja 

brancura lembra os flocos de neve. 

Ingredientes: 

Para os biscoitos 

 1 pitada de sal 

 100 g de manteiga 

 150 g de açúcar 

 2 gemas 

 250 g de farinha de trigo 

Para o creme (opcional) 

 manteiga q.b. 

 açúcar em pó (peso equivalente à 

manteiga) 

 gotas de baunilha q.b. 

Confeção: 

Amasse a manteiga com o açúcar. Junte as gemas e o sal e, por fim, com a farinha, ao 

continuamente até obter uma massa bem ligada. Faça uma bola, embrulhe-a num pano e 

deixe-a repousar uma hora. 

Estenda a massa com o rolo até ter a espessura de 3 mm, polvilhando com farinha sempre 

que necessário para não pegar. Corte as bolachas, com um corta-bolachas em feitio de 

estrela. 

Coloque-as num tabuleiro levemente untado e coza-as em forno bastante quente. Quando 

estiverem prontas, descole-as do tabuleiro e guarde-as só depois de frias. 

Pode servi-las simples ou ligá-las duas a duas com creme. 

Para fazer o creme, amasse a manteiga com o açúcar e aromatize gotas de baunilha. 
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Estas bolachas são dos doces mais populares da quadra natalícia, na Holanda. São 

feitas em forma de letras, de preferência iniciais dos nomes dos familiares ou 

amigos e são uma boa forma de compor a mesa de Natal, podendo marcar os 

lugares, colocando a inicial de cada pessoa, no respetivo prato. 

Ingredientes: 

 1 clara 

 50 g de açúcar 

 50 g de amêndoas picadas 

 massa folhada congelada 

Confeção: 

Deixe descongelar a massa folhada, estenda-a com o rolo e corte-a em tiras para formar 

letras. 

Coloque as letras num tabuleiro, forrado com papel de alumínio, unte-as com claras, 

salpicando em seguida com amêndoas e açúcar. 

Leve ao forno a cozer durante 10 minutos.  
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Docinhos & Bebidas 
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Prepare estes bombons de chocolate, com leite condensado, coco e passas, para 

presentear os seus familiares e amigos no Natal. Surpreenda-os com uma caixa de 

bombons feitos por si... 

Ingredientes: 

 1 chávena (chá) de passas 

 1 coco pequeno 

 1 colher (sopa) de farinha 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 1 lata de leite condensado 

 250 g de cobertura de chocolate de leite 

Confeção: 

Coza o leite condensado em banho-maria, durante 40 minutos. 

Deixe arrefecer e transfira para outro recipiente. Acrescente o coco, a manteiga, a farinha 

e as passas e leve ao lume, mexendo sempre, até se desprender do fundo do tacho. 

Quando a massa estiver fria, enrole-a em bolinhas e passe-as pela cobertura de chocolate. 

Coloque os bombons em forminhas de papel. 
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Bolos brigadeiros com o sabor intenso do chocolate, perfeitos para o Natal. Uma 

forma simples e deliciosa de se presentear a si e aos seus convidados... 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 1 lata de leite condensado 

 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 

 chocolate granulado p/ a cobertura 

Confeção: 

Cozinhe o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó em lume brando e mexa bem 

até a mistura começar a solidificar. 

Retire do lume e coloque a massa dos brigadeiros num prato untado com manteiga. Deixe 

arrefecer. 

Quando estiver fria, unte as mãos com manteiga e faça bolinhas. 

Passe os brigadeiros pelo chocolate granulado e coloque-os em forminhas de papel 

alusivas à época natalícia ou, se preferir, decore com confeitos desta quadra festiva. 
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Perfeitos para dar como lembrança a alguém especial ou para completar a mesa 

da consoada. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 ½ colher (chá) de cravo em pó 

 ½ colher (chá) de noz-moscada 

 1 cálice de rum 

 1 colher (chá) de canela 

 1 colher (sopa) de gordura vegetal 

 1 ovo 

 1 pitada de sal 

 100 g de açúcar 

 250 g de mel 

 325 g de farinha de trigo 

 4 colher (chá) de fermento em pó 

 75 g de frutas cristalizadas 

 75 g de nozes ou castanhas 

 casca de 1 limão ralada 

Para a cobertura 

 2 colheres (sopa) de água 

 50 g de açúcar 

 

 

 

 

 

 

 

Confeção: 

Aqueça, em lume brando, a gordura, o mel, o açúcar e o sal, até os ingredientes se 

desfazerem, mexendo sempre. 

Deite a mistura numa tigela e deixe arrefecer um pouco. 

Quando estiver morna, junte o ovo, a casca de limão ralada, o cravo, a canela, a noz-

moscada e o rum. Aos poucos, acrescente a farinha com o fermento. Por último 

acrescente as frutas. 

Abra a massa com as mãos, deixando com espessura de 2cm. Coloque-a depois numa 

forma, untada e polvilhada com farinha. 

Leve a cozer, em forno moderado, cerca de 15 minutos (o doce deve dourar, mas sem 

escurecer demais). 

Para a cobertura, leve os ingredientes ao lume, deixando ferver bastante, até obter o ponto 

de pasta ou calda grossa (mergulhe uma escumadeira na calda e levante-a sacudindo um 

pouco; estará no ponto se a calda formar uma espécie de franja). 

Pincele o doce com a calda ainda quente e, quando arrefecer, corte em pedaços.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta/
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-pasta/
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Também conhecidos como bolos de Dom Rodrigo, estes doces tradicionais, 

originários de Lagos, são dos doces mais típicos da região do Algarve. São feitos à 

base de fios de ovos, enriquecidos com canela e amêndoas (ingrediente muito 

presente na doçaria regional algarvia). 

Ingredientes: 

(para 6 doces) 

 50 ml de água 

 250 g de açúcar 

 250 g de fios de ovos 

 4 gemas 

 50 g de miolo de amêndoa ralada 

 canela em pó q.b. 

Confeção: 

Leve ao lume 200 gramas de açúcar coberto de água e deixe formar ponto de pérola. 

Retire do lume e misture as amêndoas. Deixe que fique morno, junte as gemas e leve 

novamente ao lume, mexendo até engrossar. Polvilhe com um pouco de canela em pó. 

Com o restante açúcar e água faça uma calda em ponto de fio. 

Coloque a calda numa frigideira e leve ao lume. Quando ferver, deite os fios de ovos e, 

sobre estes, a mistura feita com o açúcar, as amêndoas e as gemas. 

Com a ajuda de duas espátulas, enrole os fios de ovos em volta do recheio, envolvendo-o 

completamente. Deixe alourar e retire da frigideira. 

Corte 6 quadrados de folha de papel cristal e outros tantos de papel prata colorido com 

uma dimensão ligeiramente superior. Separe a preparação em quantidades iguais pelos 

quadrados, una as pontas de cada um e enrole-as, dando forma de uma pirâmide tosca. 

Depois de frios, os Dom Rodrigos estão prontos para fazer as delícias de todos... BOM 

APETITE!  

http://www.docesregionais.com/fios-de-ovos-algarve/
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-perola
http://www.docesregionais.com/calda-e-pontos-de-acucar/#ponto-de-fio
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Nesta receita, ao sabor intenso do chocolate, associa-se o Amaretto, um licor doce 

que deixa sobressair nestas trufas a intensidade da amêndoa. 

Ingredientes: 

(para 6 pessoas) 

 150 g de manteiga 

 2 colheres (sopa) de Amaretto, ou outro licor 

 200 g de açúcar 

 250 g de chocolate preto 

 70 g de leite 

 cacau em pó 

Confeção: 

Junte o açúcar ao leite e leve ao lume, mexendo sempre até levantar fervura. Retire depois 

do calor e misture a manteiga. 

Derreta o chocolate preto e misture a calda anterior, ainda quente. Mexa bem com um 

batedor de ovos, acrescentando o Amaretto. 

Deite o preparado de chocolate num prato raso, deixando uma camada de 

aproximadamente 3 cm, e deixe repousar no frigorífico durante duas horas. 

Quando retirar do frio, forme as trufas, fazendo bolinhas na palma da mão. 

Passe depois as trufas pelo cacau em pó. Agite-as para soltar o cacau em excesso e 

guarde-as no frio. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#amaretto
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Esta receita em concreto é uma sobremesa tradicional de Vila do Conde, 

geralmente servida na ceia de Natal, depois dos fritos e após a Missa do Galo. É 

feita à base de vários tipos de vinho, aquecidos e misturado com gemas de ovos e 

pedaços de pão. 

Ingredientes: 

(6 a 8 pessoas) 

 1 litro de água 

 250 g de açúcar 

 250 ml de vinho verde tinto 

 250 ml de vinho da Madeira (tinto ou Moscatel) 

 250 ml de vinho do Porto (tinto doce) 

 6 ovos 

 pão duro q.b. 

 sal q.b. 

Confeção: 

Bata as gemas com o açúcar até obter uma boa gemada. 

Leve a água ao lume, com umas pedrinhas de sal, e deixe levantar fervura. 

Retire do calor, junte os vinhos verde e da Madeira e lave novamente ao lume para ferver. 

Adicione depois o líquido, pouco a pouco, à gemada. Volte a levar ao lume apenas para 

ferver. 

Já fora do calor, adicione o vinho do Porto. Mexa e, se for necessário, junte um pouco 

mais de açúcar. 

Na altura de servir, aqueça o vinho em banho-maria e sirva em chávenas com pedaços de 

pão. 
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Receitas Light 
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Estes biscoitos de Natal são extremamente simples e rápidos de preparar e são 

ótimos para festejar esta quadra festiva em família, saboreando algo doce, sem 

peso na consciência. 

Ingredientes: 

 ¼ colheres (café) de noz-moscada 

 ¼ colheres (chá) de canela em pó 

 ¼ colheres (chá) de cravo em pó 

 ½ colher (chá) de essência de baunilha 

 ½ colher (chá) de fermento em pó 

 1 chávena (chá) de farinha 

 1 ovo levemente batido 

 4 colheres (sopa) de margarina light 

 6 colheres (sopa) de adoçante 

Confeção: 

Misture bem todos os ingredientes. 

Amasse e estenda a massa, não muito fina, com um rolo de cozinha. 

Corte os biscoitos com formas alusivas ao Natal (há cortadores próprios para o efeito). 

Coloque a massa num tabuleiro untado e polvilhado e leve ao forno quente (180º C), 

durante 15 minutos. 

 

SUGESTÃO: 

Poderá usar farinha de trigo integral para a receita ficar ainda mais light. No entanto, o que 

torna esta farinha diferente da farinha de trigo usual é a maior quantidade de fibras e, 

como tal, a farinha torna-se mais grossa.  
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A receita ideal para saborear um delicioso bolo de Natal, com ingredientes magros 

e light que não porão a sua linha em causa. 

Ingredientes: 

 ½ chávena (chá) de leite magro 

 ½ chávena (chá) de coco ralado s/ açúcar 

 ½ chávena (chá) de margarina magra 

 1 chávena (chá) de frutos secos picadas 

 1 chávena (chá) de leite de coco light 

 1 chávena (chá) de passas 

 1 colher (sopa) de adoçante 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 2 chávenas (chá) de farinha 

 4 ovos 

Confeção: 

Separe as claras das gemas. Bata as gemas, a margarina e o fermento até obter um 

creme. 

Acrescente o adoçante, o leite magro e o leite de coco, alternando com farinha. Bata até a 

massa ficar homogénea. 

Desligue a batedeira e misture as passas, os frutos secos e o coco ralado. Reserve. 

Entretanto, bata as claras em castelo e incorpore-as delicadamente na massa reservada. 

Ponha a massa numa forma de anel devidamente untada e polvilhada. 

Leve o bolo ao forno (pré-aquecido a 180º C) e deixe cozer cerca de 50 minutos. Verifique 

a cozedura, espetando um palito no meio; se este sair limpo, o bolo está pronto). 

Retire o bolo do forno, deixe arrefecer e desenforme. 

  

http://www.docesregionais.com/como-bater-claras-em-neve
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Esta é uma boa forma de saborear um dos doces tradicionais de Natal mais 

populares, sem sentir remorsos pelo impacto que terá na balança 

Ingredientes: 

 ½ chávena (chá) de coco ralado 

 ½ chávena (chá) de leite magro 

 ½ chávena (chá) de margarina light 

 1 chávena (chá) de frutos secos 

 1 chávena (chá) de leite de coco light 

 1 chávena (chá) de passas 

 1 colher (sopa) de adoçante 

 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 2 chávenas (chá) de farinha 

 4 ovos 

Confeção: 

Bata as claras em castelo e reserve. 

Bata as gemas, a margarina, o fermento e o adoçante até obter um creme claro. 

Junte o leite magro, o leite de coco e a farinha alternadamente, misturando tudo. 

Adicione as frutas secas e o coco ralado sem açúcar. Incorpore as claras em castelo, 

mexendo delicadamente. 

Deite a massa numa forma de anel, devidamente untada com margarina light e polvilhada. 

Leve a cozer, em forno pré-aquecido, durante 30 minutos (ou até espetar um palito e este 

sair limpo). 

Desenforme o bolo-rei depois de frio e decore a gosto.  
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Damos-lhe a receita para saborear o seu panetone com menos calorias, mas com 

todo o sabor. 

Ingredientes: 

 ¼ chávena (chá) de água morna 

 ¼ chávena (chá) de leite magro 

 ¼ chávena (chá) de margarina light 

 ½ chávena (chá) de figos e damascos secos 

 ½ chávena (café) de castanhas 

 ½ colher (chá) de sal 

 ½ colher (sopa) de essência de panetone 

 1 colher (sopa) de adoçante 

 ⅜ chávena (chá) de sumo de laranja 

 1 ou 2 ovos (dependendo do tamanho) 

 15 g de fermento de padeiro 

 400 g de farinha 

Confeção: 

Junte o fermento, os ovos, o sumo de laranja, o leite, a água, a essência de panetone e o 

sal no liquidificador. Deixe bater bem até obter uma massa homogénea, desligando a meio 

para acrescentar o adoçante. 

Acrescente aos poucos as frutas, a castanha e a farinha e misture bem com as mãos até 

obter uma massa lisa e mole. 

Ponha numa forma própria para panetone e deixe levedar até a massa transbordar. Depois 

leve ao forno, pré-aquecido, durante 40 minutos. 

Retire e reserve 24 horas antes de embalar. 

  

DICA: 

Lave as passas e frutas cristalizadas para lhes retirar açúcar desnecessário e tornar a 

receita do panetone verdadeiramente light.  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-essencia-de-panetone/
http://www.docesregionais.com/glossario/#fermento-padeiro
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Esta receita difere da tradicional por ser ter menos calorias, embora mantenha 

todo o sabor. Um bom truque para tornar a receita ainda mais light é lavar as 

passas e frutas cristalizadas em água, o que lhes retira bastante açúcar. 

Ingredientes: 

Para a massa 

 ¼ chávena (chá) de óleo 

 1 colher (café) de noz-moscada ralada 

 1 colher (chá) de canela 

 1 colher (sobremesa) de raspas de limão 

 1 colher (sopa) de essência de panetone 

 1 ovo médio 

 1 pitada de sal 

 150 g de manteiga sem sal 

 25 g de adoçante 

 3 gemas + 1 p/ pincelar o bolo 

 500 g de farinha especial 

Para a fermentação 

 150 ml de leite morno 

 2 colheres (sopa) de açúcar 

 2 ovos ligeiramente batidos 

 250 g de farinha 

 80 g de fermento padeiro 

Para o recheio 

 100 g de nozes picadas 

 200 g de passas brancas e pretas s/ 

sementes 

 250 g de frutas cristalizadas picadas 

Confeção: 

Dissolva o fermento com o açúcar, junte os restantes ingredientes da fermentação e bata 

rapidamente. Deixe crescer até dobrar de volume. 

Entretanto, prepare a massa básica, começando por bater a manteiga, o adoçante e as 

gemas, à temperatura ambiente, até obter um creme fofo e esbranquiçado. 

Junte o ovo e os demais ingredientes e continue a bater até obter um preparado liso e 

brilhante. 

Junte a massa à fermentação, já crescida, e misture muito bem. 

Acrescente a farinha e quebre a massa até ficar lisa, macia e enxuta. 

Misture os ingredientes do recheio, deixando a massa repousar até dobrar de volume. 

Ponha numa forma própria para panetone, espalhe uma gema por cima e leve ao forno, 

pré-aquecido a 180º C, deixando cozer o bolo até estar bem dourado. 

  

http://www.docesregionais.com/como-fazer-essencia-de-panetone/
http://www.docesregionais.com/como-fazer-fruta-cristalizada/
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Uma receita saborosa, mas pouco calórica, para saborear na ceia de Natal ou na 

passagem de ano, aproveitando as sobras de panetone das celebrações natalícias. 

Ingredientes: 

(para 4 pessoas) 

 1 colher (sopa) de rum 

 150 g de panetone light 

 2 ovos 

 20 g de açúcar 

 300 ml de leite magro 

Confeção: 

Separe as claras das gemas. 

Aqueça o leite, sem o deixar ferver; junte o açúcar e deixe-o desfazer no leite, em lume 

brando. 

Parta o panetone em pedaços e deite-o numa terrina. 

Regue o panetone com o leite quente e deixe-o amolecer durante 1 hora. 

Junte as gemas, mexa bem e adicione o rum. 

Bata as claras em castelo e incorpore-as delicadamente. 

Unte uma forma de pudim com a manteiga e deite nela o preparado. 

Leve ao forno, pré-aquecido a 180° C, durante 30 minutos ou até quando o pudim estiver 

cozido (faça o teste do palito). 

Desenforme, decore a gosto e sirva. 

  

http://www.docesregionais.com/panetone-light/
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Rabanadas saudáveis feitas com pão integral e passadas em gérmen de trigo e 

sementes de sésamo. Sirva com melado, mel ou mesmo iogurte natural. 

Ingredientes: 

(para 6 rabanadas) 

 ½ chávena de leite 

 1 ovo 

 2 colheres (sopa) de melado 

 4 colheres (sopa) de gérmen de trigo 

 4 colheres (sopa) de sementes de sésamo 

 6 fatias de pão integral 

 1,5 colher (chá) de manteiga p/ untar a frigideira 

Confeção: 

Bata o ovo, o leite e o melado. Reserve. 

Misture as sementes de sésamo e o gérmen de trigo. 

Humedeça os dois lados do pão na mistura do leite. 

Passe depois o pão pela mistura de sésamo e gérmen de trigo, cobrindo os 2 lados do 

pão. 

Aqueça a manteiga numa frigideira antiaderente e frite o pão dos dois lados até estarem 

dourados. 

Sirva as rabanadas com mel, melaço, iogurte e frutas ou outro ingrediente saudável do seu 

agrado. 

  

http://www.docesregionais.com/glossario/#melado
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Uma opção mais saudável para saborear as tradicionais rabanadas, uma vez que 

estas não são fritas. 

Ingredientes: 

 1 chávena (chá) de leite 

 1 clara 

 1 colher (chá) de essência de baunilha 

 1 colher (sopa) de margarina 

 1 ovo 

 3 colheres (sopa) de açúcar 

 3 colheres (sopa) de água 

 7 fatias de pão de forma 

 açúcar e canela p/ polvilhar 

Confeção: 

Misture o leite, o açúcar e a baunilha. 

Bata ligeiramente o ovo e a clara; junte a água, misture bem e reserve. 

Passe cada fatia de pão no leite e em seguida no ovo batido. 

Ponha as fatias numa forma untada e leve ao forno bem quente, pré aquecido, durante 

aproximadamente 8 minutos. Passado metade do tempo, vire-as para dourarem dos dois 

lados. 

Quando retirar as rabanadas do forno, polvilhe com açúcar e canela. 


