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E	 para	 isso	 �izemos	 o	 livro	 de	 receitas	
Delıć ias	de	Natal	exclusivo	para	você,	com	
25	 receitas	 selecionadas,	 testadas	 e	
aprovadas	pela	nossa	equipe.	Con�ira!

E	a	Revista	Aroma	é	claro,	não	poderia	�icar	
de	fora	destas	comemorações	tão	mágicas	e	
especiais,	 junto	 com	 você,	 com	 pratos	
apetitosos	 e,	 acima	 de	 tudo,	 irão	 tirar	
suspiros	dos	seus	amigos	e	familiares.

...E� poca	 de	 comemorar	 mais	 um	 ano	
vencido	com	a	famıĺia,	amigos	e	próximos.	E� 	
uma	 das	 épocas	 mais	 aguardadas	 pelas	
pessoas	 do	 mundo	 inteiro!	 E� poca	 de	
confraternização,	de	bons	momentos	e	de	
renovar	 as	 esperanças	 e	 metas	 com	
familiares	 e	 amigos.	 E� poca	 de	 receber	 e	
oferecer	mimos	e,	 é	claro,	aproveitar	para	
s e n t a r 	 à 	 me s a 	 e 	 s e 	 d e l i c i a r 	 c om	
maravilhosas	 receitas	 natalinas	 que	
marcam	 essa	 data	 comemorativa.	 	 Uma	
dose	 de	 alegria,	 uma	 pitada	 de	 paz,	 uma	
porção	de	amor,	além	de	presentes	à	gosto...

Então é

Chef	e	Diretor	Executivo
Joenio	Dessaune

contato@revistaaroma.com

Dr.	Deolindo,	198	-	Baiminas
Cachoeiro	de	Itapemirim	-	ES

29.305-434

Siga-nos	nas	redes	sociais

cnpj:	22.837.567/0001-50

Editora ‘Aroma’

@revistaaroma

@revistaaromaesabor

REVISTA

A essência da boa mesa

@joeniodessaune

Essa	 publicação	 é	 parte	 integrante	 da	
Revista	Aroma.	E� 	permitida	a	publicação	
de	 parte	 ou	 do	 todo	 desse	 material,	
desde	 que	 mencionado	 a	 fonte	 e	 seu	
autor.

www.revistaaroma.com

Joenio	Dessaune

Natal

*Algumas imagens foram retiradas de bancos de imagens da internet.
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Pre�ira	 os	 talheres	 mais	 resistentes,	
especialmente	os	que	serão	utilizados	para	o	
jantar,	para	evitar	que	quebrem.

Utilize	 copos	 descartáveis	 coloridos	 para	
servir	 refrigerante	 e	 água	 e	 copos	 mais	
resistentes	no	formato	de	taças	para	vinho	e	
champanhe.

Faça	 você	 mesma	 o	 arranjo	 do	 centro	 da	
mesa:	no	centro	de	um	vaso	cilıńdrico	reúna	
um	maço	de	juncos	e	as	estrelıt́zias	(ou	outra	
�lor	com	cabo	resistente	e	longo).	Complete	
as	 laterais	 do	 vaso	 com	 bolas	 de	 Natal	
pequenas	e	prateadas	e	água.	Mas	lembre-se	
que	 não	 deve	 ser	 muito	 alto	 para	 não	
atrapalhar	a	visão	e	a	conversa	das	pessoas.

Os	pratos	variam	de	cores	e	tamanhos.	
Selecione	tamanho	e	cores	diferentes	para	o	
jantar	e	para	a	sobremesa.

Decore	 os	 guardanapos	 envolvendo-os	 em	
arame	enfeitado	com	miçangas	prateadas.

Substitua	os	castiçais	por	potes	de	vidro.	Para	
�ixar	 as	 velas	 complete	 os	 potes	 com	 sal	
grosso,	ou	mesmo	com	pedras	maiores	para	
decoração.

Pinte	 anises-estrelados	 secos	 com	 spray
prateado	 e	 espalhe-os	 pela	 mesa.	 Você
também	 pode	 decorar	 a	mesa	 adicionando	
bolinhas	de	Natal	prateadas.

Aproveite	as	festas	e	abuse	de	sua	
criatividade!	Aqui	vamos	te	ensinar	como
montar	uma	mesa	prática	e	bonita,	e	que	
não	precisará	de	horas	para	�icar	pronta.

Dicas para noite
de Natal.
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Com	a	Revista	Aroma,	seu	�inal	de	ano	�ica	muito	mais	gostoso!

Bon	Apettit!!!

Nesta	publicação	a	Revista	Aroma	traz	a	sugestão	de	25	deliciosas	receitas	para	as	Ceias	
de	Natal	e	Ano	Novo,	para	você	preparar	com	muito	carinho	para	os	seus	familiares	e	
amigos.	E	com	a	vantagem	de,	sempre	com	muito	sabor	e	equilıb́ rio,	poder	escolher	a	
melhor	opção	para	vocês.	Mãos	à	obra	bora	que	a	cozinha	não	pode	parar!!!



Entradas

Distribua	a	mistura	por	 cima	das	 fatias	de	pão	e	
sirva	em	seguida.

Corte	o	pão	em	fatias	de	01	à	02	cm	arrume	em	uma	
assadeira	 e	 regue	 com	um	 �io	 de	 azeite.	 Leve	 ao	
forno	 pré-aquecido	 a	 150°	 por	 10	min.	 Em	 uma	
vasilha,	 adicione	 os	 tomates,	 a	 cebola,	 o	 azeite,	
vinagre,	o	manjericão,	a	azeitona	preta	e	o	queijo.	
Tempere	com	sal	e	pimenta	e	misture.

Modo	de	preparo:

Sal	e	pimenta	do	reino	branca	á	gosto.
50	g	de	azeitonas	pretas
06	folhas	de	manjericão	cortado	picadas	miúdas.

300	 g	 de	 queijo	 parmesão	 picado	 em	 cubos	
pequenos	 (pode	 ser	 outro	 queijo	 de	 sua	
preferência)

Vinagre	balsâmico	a	gosto
Azeite	a	gosto

03	 tomates	 cortados	 em	 cubos	 (brunoise)	 sem	
semente

½	cebola	grande	cortada	em	cubos	(bunoise)
01	pão	tipo	baguette	(bisnaga)

Ingredientes:

Tempo:	20	min

Porções:	Vai	variar	da	espessura	e	da	quantidade	
de	cobertura	que	colocar	em	cada	uma.

Bruschetta Aroma
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As	entradas	servem	com	um	
prefácio	de	uma	história	a	ser	

contada	ela	aguça	a	curiosidade	
em	querer	saber	mais	do	que	está	
por	vir.	Uma	entrada	bem	feita	

estimula	o	comensal	para	o	prato	
principal.



Escorra	a	água	do	atum	e	des�ie-o	bem	e	adicione	a	
maionese,	o	coentro,	a	cebola,	a	azeitona	preta	e	os	
tomates	e	misture.	Ajuste	o	sal	se	precisar.	Recheie	
cada	canudo	com	o	patê	obtido.	Arrume	no	centro	
de	um	prato	para	enfeitá-lo	e	sirva.

Modo	de	preparo
	
Sal	a	gosto
50	g	de	azeitona	preta	picada	miúda
04	tomates	italianos	picado	em	cubos	(brunoise)
01	cebola	média	ralada

25	 unidades	 de	 canudinho	 de	 biscoito	 (pode	
comprar	pronto	ou	fazer)

01	colher	(chá)	de	coentro
200g	de	maionese	caseira
340	g	de	atum	em	conserva

Ingredientes

Tempo:	30	minutos
Porções:	25	cones

Cone de Atum

Barquete de alho - poró
e lombo defumado

Numa	panela,	aqueça	o	azeite	e	refogue	a	cebola,	o	
alho-poró	 e	 o	 tomate.	 Tempere	 com	 o	 sal	 e	 a	
pimenta.	Acrescente	o	lombinho,	misture	e	apague	
o	 fogo.	 Deixe	 esfriar.	 Recheie	 os	 barquetes	 e	
coloque	uma	pimenta	biquinho	em	cima	e	polvilhe	
a	salsa	e	a	folha	de	manjericão.	Sirva	como	entrada.

Modo	de	preparo

100	g	de	pimenta	biquinho	em	conserva	(opcional)
15	folhas	de	manjericão	(decorar)
01	colher	(sopa)	de	salsa	picada

200	 g	 de	 lombinho	 defumado	 cortado	 em	 cubos	
pequenos

Sal	de	pimenta-do-reino	a	gosto

02	 tomates	 italianos	 sem	 pele	 e	 sem	 sementes		
picados

03	alhos	-	poró	cortados	em	rodelas	�inas
01	cebola	média	picada
15	de	barquetes	(pode	comprar	pronta	ou	fazer)

Ingredientes

Tempo:	30	min
Porção:	15	porções
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Asse	 por	 10	 minutos	 ou	 até	 o	 centro	 dos	
muf�ins	estufar	e	secar.

Aqueça	o	forno	em	temperatura	média	(170	
ºC	a	190	ºC).

Salpique	farinha	de	trigo	em	pequenas	formas	
untadas	 e	 coloque	 nelas	 a	 mistura,	 em	
colheradas.

J u n t e 	 a s 	 d u a s 	 m i s t u r a s , 	 m e xe n d o	
delicadamente.

Em	outro	recipiente,	bata	bem	o	ovo	e	o	leite.

Em	 uma	 tigela,	 misture	 bem	 todos	 os	
ingredientes,	exceto	o	ovo	e	o	leite.

Modo	de	preparo
		
200	g	de	presunto	de	parma
Sal	e	Pimenta-do-reino	a	gosto
01	ovo
1/2	colher	(chá)	de	açúcar
01	colher	(sopa)	de	ervas	de	provence
01	xıćara	de	chá	de	cebola	picada

02	colheres	(sopa)	de	 fermento	quıḿico	em	
pó

1/2	xıćara	(chá)	de	cheiro	verde	picado
1/2	xıćara	(chá)	de	leite
01	xıćara	(chá)	de	queijo	parmesão	ralado
01	xıćara	(chá)	de	farinha	de	trigo
Muf�in

Tempo:	30	min
Porções:	

Ingredientes

Muffin de ervas
com parma

Corte	parcialmente	os	minimuf�ins	ao	meio,	como	
se	fossem	pequenos	sanduıćhes	e	recheie-os	com	o	
presunto	de	parma.
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Distribua	o	recheio	nas	forminhas	forradas	com	a	
massa	 e	 leve	 para	 assar	 em	 forno	 médio	 170°	
preaquecido	por	aproximadamente	30	minutos,	ou	
até	dourar.	

Misture	o	creme	de	leite	fresco	e	os	queijos.
Recheio:
	
Abra	essa	massa	nas	forminhas	e	reserve.

Misture	todos	os	ingredientes	até	obter	uma	massa	
como	farofa.

Massa

Modo	de	Preparo

100	g	de	queijo	Brie	picado	em	cubos
100	g	de	queijo	mussarela	ralada
200g	de	requeijão	cremoso
100g	de	queijo	parmesão	ralado
200	ml	de	creme	de	leite	fresco
Para	o	recheio:

Sal	a	gosto
02	gemas
250	g	de	manteiga	(ou	margarina	a	gosto)
500	g	farinha	de	trigo
Para	a	massa:

Ingredientes

Tempo:	01	hora
Porções:	30	unidades

Empada 04 queijos
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Prato Principal
O	prato	principal	é	o	êxtase	da	
história	contada.	É	o	clímax.	É	o	
ponto	alto,	é	o	mais	esperado	da	
narrativa.	Em	uma	refeição	é	o	
que	leva	o	comensal	até	a	mesa	e	
que	arranca	os	melhores	suspiros	

dos	seus	convidados.

01	peça	de	pernil	de	cordeiro
03	dentes	de	alho	socado
04	colheres	sopa	de	mel
02	colheres	sopa	de	mostarda	Dijon
02	colheres	sopa	de	alecrim	fresco
Pimenta-do-reino	a	gosto
Raspas	de	01	limão	siciliano
Suco	de	meio	limão	siciliano
01	colher	de	sal	grosso

Modo	de	preparo

Em	um	pote,	misture	o	mel,	a	mostarda,	a	pimenta-
do-reino	moıd́a,	as	raspas	de	limão,	o	suco	do	limão	
e	o	alho.	Misture	bem	os	ingredientes	e	espalhe-os	
sobre	 o	 cordeiro	 e	 salpique	 o	 alecrim	 por	 cima.	
Cubra	e	deixe	marinar	por	08	horas.
Coloque	o	cordeiro	em	uma	assadeira.	Polvilhe-o	
com	sal	a	gosto.	Depois,	 leve-o	ao	forno	alto	pré-
aquecido.	Asse	o	cordeiro	por	20	minutos.	Depois,	
reduza 	 o 	 fogo 	 para 	 200ºC 	 e 	 asse -o 	 por	
aproximadamente	01	hora	ou	até	�icar	macio.	Sirva.

Tempo	–	01h	20min

Ingredientes

Porções	–	06	porções

Pernil de cordeiro assado
com mel e limão
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Porções	–	04	porções
Tempo	–	01	hora	+	Marinada

Ingrediente

01	kg	de	pernil	de	cordeiro
02	dentes	de	alho
01	cebola
02	tomates	maduros	sem	pele	e	sem	semente
02	xıćaras	de	vinho	tinto	de	sua	preferência

04	ramos	de	tomilho

Sal	a	gosto
100gr	de	azeitonas	pretas

Pimenta	do	reino	a	gosto

Modo	de	preparo:

Bata	no	liquidi�icador	a	cebola,	o	alho,	o	sal,	a	pimenta	
e	o	vinagre.	Misture	o	vinho	e	tempere	o	carneiro	com	
ingredientes	 e	 deixe	 na	 marinada,	 dentro	 da	
geladeira,	por	12	horas.
Em	uma	panela,	aqueça	um	pouco	de	azeite	e	doure	o	
carneiro	 sem	 a	 marinada.	 Quando	 a	 carne	 dourar	
junte	o	tomate	e	um	pouco	da	marinada	e	cozinhe	até	
o	tomate	murchar.	Junte	o	restante	da	marinada	e	até	
o	carneiro	�icar	macio	e	o	caldo	encorpado.	Junte	as	
azeitonas	pretas	e	ajuste	o	sal	e	coloque	os	ramos	de	
tomilho	e	deixe	dar	mais	uma	fervida.	Sirva.

01	colher	de	vinagre	de	vinho	tinto

Cordeiro
ao molho de vinho
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Peixe Dentão Assado
com Molho de Uva

Porções:	06	porções
Tempo:	01	hora

Ingredientes:

	01	dentão	inteiro	limpo

	½	colher	de	sopa	de	açúcar
	01	cacho	de	uva	verde	sem	caroço

	01	cebola
	03	dentes	de	alho
	100g		colheres	de	sopa	de	alho-poró
	01	colher	de	sopa	de	azeite
	Sal	e		pimenta-do-reino	a	gosto
	04	xıćaras	de	caldo	de	vegetais
01	laranja	(suco)
01	limão	siciliano	(suco)
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Modo	de	preparo:

Molho:	 Refogar	 a	 cebola	 picada,	 o	
alh 	e	o	alho-poró	picado	no	o	picado
azeite,	acresc 	açúcar	e	o	fundo	entar	o
de	vegetais	e	deixar	 metade.	reduzir	à	
Acrescentar	 as	 uvas	 cortadas	 ao	
meio.
Peixe:	Misturas	o	sal	e	a	pimenta	do	
reino	 com	 os	 sucos	 do	 limão	 e	 da	
laranja.	 Temperar	 o	 peixe	 com	 essa	
mistura	 com	 e	 assar	 em	 forno	 pré-
aquecido	 170°	 envolto	 em	 papel	
alumıńio	 por	 20	minutos.	 Retirar	 o	
papel	 alumıńio	 e	 acabar	 de	 assar	 o	
peixe	até	dourar.

Preparar 	 o 	 ca ldo 	 de 	 vegeta is	
cortando	 	 ingredientes	 e	todos	 os
cozinhando	por	cerca	d 	minutos	e	30
em	fogo	baixo.	Reservar.

Servir	o	peixe	com	o	molho.



Lombo suíno enrolado
com 04 queijos e rúcula

02	colheres	de	sopa	de	requeijão

100gr	parmesão	ralado

Creme	de	leite	QB	(Quanto	Bastar)

150gr	de	ricota	defumada	ralada

200gr	mussarela	ralada

Folhas	de	rúculas
50gr	de	azeitona	preta	picada

½	xıćara	de	vinho	branco

Porções	–	08	porções
Tempo	–	50	min

01	cebola	grande	ralada
1	½	de	lombo	suıń o	aberto	em	manta

02	dentes	de	alho	socado	com	sal	e	pimenta	
a	gosto
01	colher	de	azeite

Ingredientes

Com	uma	 faca	bem	a�iada.	Abra	o	 lombo	em	manta	 (se	preferir	peça	 ao	 açougueiro	para	 fazer!!!)	 e	
tempere	com	o	alho	socado	com	sal	e	pimenta	do	reino,	a	cebola	ralada	e	o	vinho	branco	e	deixe	marinar	
por	02	horas	na	geladeira.	Em	uma	vasilha	misture	a	mussarela,	o	parmesão,	a	ricota,	o	requeijão,	a	
azeitona	picada	e	o	creme	de	leite	até	dar	ponto	de	pasta.	Abra	a	“manta”	e	espalhe	a	pasta	de	04	queijos	e	
por	cima	coloque	uma	camada	de	folhas	de	rúcula,	deixando	de	um	lado	dois	centıḿetros	de	manta	sem	
pasta	e	sem	a	rúcula.	Enrole	tipo	rocambole	e	prenda	com	palito	ou	amarre	com	um	barbante.	Regue	com	
a	marinada	e	cubra	com	papel	alumıńio	e	leve	ao	forno	médio	por	aproximadamente	50	min.	Retire	o	
papel	alumıńio	e	termine	de	assar	até	�icar	dourado.	Sirva.

Modo	de	preparo
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Corte	o	�ilé	mignon	em	medalhões	(discos	de	02	cm)	e	tempere	com	o	alho	socado	com	sal	e	pimenta	
do	reino.	Enrole	as	fatias	de	bacon	nos	medalhões	prendendo	com	um	palito.	Em	uma	frigideira	alta	
aqueça	a	manteiga	com	um	�io	de	azeite	e	sele	os	medalhões	por	todos	os	lados,	inclusive	as	laterais.	

Modo	de	preparo

Cheiro	verde	(salsa	e	cebolinha)	picado
01	cálice	de	vinho	tinto
02	colheres	de	mostarda	dijon
01	cebola	picada	a	brunoise	(cubos	pequenos)
01	colher	rasa	de	manteiga
02	dentes	de	alho	socados	com	sal	e	pimenta	do	reino	a	gosto
200gr	de	bacon	em	fatias	grandes
600gr	de	�ilé	mignon	(miolo)	

Ingredientes

Porções	–	04	porções
Tempo	–	01	hora

Medalhão ao molho
de mostarda dijon

Reserve	 em	 um	 refratário.	 Na	
mesma	 frigideira	 coloque	 a	
cebola	 e	 frite.	 Acrescente	 a	
mostarda,	 o	 vinho	 e	 um	pouco	
de	água	para	ajudar	a	deglaçar	e	
d e i x e 	 r e d u z i r. 	 C u b r a 	 o s	
medalhões	com	o	molho.	Cubra	
o	refratário	com	papel	alumıńio	
e	 leve	 ao	 forno	 médio	 pré-
aquecido	 por	 20	 min.	 Nos	 05	
min	�inais	descubra	e	coloque	o	
cheiro	verde.	Sirva	a	seguir.
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Porções – 06 porções (aprox.)
Tempo – 01 h 30 min

Ingredientes

01 peça de filé mignon limpo
Alho socado com sal e pimenta 
do reino a gosto
50 ml de molho shoyu
01 xícara de tomate seco
01 xícara de provolone ralado
01 copo de requeijão cremoso

Folhas de rúcula
50gr queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Rocambole de
Filé Mignon

Modo	de	preparo

Com	uma	faca	bem	a�iada,	corta	as	pontas	do	mignon	e	vá	abrindo-o	até	�icar	como	uma	manta.	(Se	
preferir,	peça	ao	açougueiro	para	fazer!!!).	Tempere	com	o	alho	socado	com	sal	e	a	pimenta	do	reino.	
Espalhe	 a	 rúcula,	 o	 tomate	 seco	 e	 o	 provolone,	 o	 requeijão	 cremoso	 e	 enrole	 para	 formar	 o	
rocambole.	 Prenda	 com	 palitos	 ou	 enrole	 com	 barbante.	 Coloque	 em	 uma	 assadeira	 unte	 o	
rocambole	com	manteiga	e	cubra	por	papel	alumıńio	e	leve	ao	forno	médio	pré-aquecido	por	40	
minutos.	Retire	o	papel	alumıńio	e	deixa	mais	10	min	ou	até	dourar.	Coloque	em	uma	travessa	e	
fatie.	Não	se	esqueça	de	tirar	os	palitos	ou	de	desamarrar...	rsrs	.	Sirva	com	legumes	salteados.
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Porções	–	10	porções
Tempo	–	01	hora	e	30	minutos	+	
marinada	12	horas

Ingredientes

02	kg	de	lagarto	recheado	com	bacon	e	
calabresa	�ina
01	cebola	grande	cortada	grosseiramente
02	dentes	de	alho
Ramos	de	salsa
02	colheres	de	azeite
01	colher	de	vinagre	de	vinho	tinto
01	pitada	de	noz	moscada
Sal	e	pimenta	do	reino	a	gosto

Modo	de	preparo

Fure	um	pouco	o	lagarto	recheado	e	reserve.	Em	um	
liquidi�icador	bata	a	cebola,	o	alho,	os	ramos	de	salsa,	
a	noz	moscada,	o	azeite,	o	vinagre,	o	sal	e	a	pimenta	do	
reino.	 Cubra	 o	 lagarto	 com	 esse	 tempero	 e	 deixe	
marinando	por	12	horas	(de	um	dia	para	o	outro),	
tampado	e	na	geladeira.	No	outro	dia,	em	uma	panela	
de	pressão,	aqueça	um	�io	de	azeite	e	frite	o	lagarto	
até	 dourar.	 Coloque	 a	 tempero	 da	 marinada	 e	 02	
xıćara	de	água	e	tampe	a	panela.	Cozinhe	por	01	hora	
e	30mim	ou	até	�icar	macio,	observando	de	vez	em	
quando	a	necessidade	de	por	mais	um	pouco	de	água.	
Após	 cozinhar	 retire	 da	 panela,	 fatie	 e	 arrume	 em	
uma	travessa.	Deglace	o	fundo	da	panela	e	cubra	as	
fatias	com	o	molho.	Sirva	em	seguida.

Lagarto recheado
na pressão
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Modo	de	preparo

Corte	cada	pimentão	em	02	tiras	grandes	e	as	tiras	
em	03	pedaços.	Corte	as	cebolas	em	08	partes.	Lave	
bem	a	casca	das	batatas	e	corte	cada	uma	ao	meio.	
Corte	cada	posta	do	bacalhau	ao	meio,	no	sentido	
da	largura.	Trans�ira	o	bacalhau	para	uma	panela	e	
cubra	com	água.	Junte	as	folhas	de	louro,	a	cabeça	
de	alho	e	 leve	ao	 fogo	médio.	Quando	começar	a	
ferver	abaixe	o	 fogo	e	deixe	cozinhar	por	mais	5	
minutos.
Retire	as	postas	de	bacalhau	da	água	e	arrume	em	
um	 refratário	 besuntado	 com	 azeite.	 Coloque	 as	
batatas	na	mesma	água	e	deixe	até	estarem	cozidas,	
mas	ainda	�irmes.	Escorra	as	batatas,	o	alho	e	os	
ramos	de	louro	e	distribua	junto	com	os	pedaços	de	
pimentão,	os	 tomates,	a	cebola,	as	azeitonas	e	as	
folhas	de	louro.	Tempere		com	sal	e	pimenta	a	gosto	
e	regue	tudo	com	o	azeite	restante.
Cubra	 a	 assadeira	 com	 papel-alumıńio	 e	 leve	 ao	
forno	para	assar	por	30	minutos.	Retire	o	papel-
alumıńio,	 regue	 o	 bacalhau	 e	 os	 legumes	 com	 o	
lıq́uido	 da	 assadeira,	 coloque	 o	 cheiro	 verde	 e	 o	
coentro	e	deixe	assar	por	mais	15	minutos.	Retire	
do	 forno,	 decore	 com	 os	 ovos	 cozidos	 e	 sirva	 a	
seguir.

OS:	 Se	 preferir	 você	 pode	des�iar	 o	 bacalhau	 em	
lascas	grandes.

Bacalhoada Aroma

Porções: 08 porções
Tempo: 01 hora e 15 minutos

Ingredientes

1,6 kg de lombo de bacalhau em postas 
desalgado
1/2 batatas para conserva (aquela pequena)
01 pimentões amarelos
01 pimentões vermelhos
02 xícaras (chá) de tomate-cereja
02 cebolas médias
01 cabeça de alho
01 xícara (chá) de azeitonas pretas
1 ½ xícara (chá) de azeite
03 ramos de louro
Cheiro verde (salsa e cebolinha picadas miúdas)
Coentro picado miúdo
sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
03 ovos cozidos
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Peru Aroma
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Ingredientes

Para	a	marinada

01	Peru	inteiro	e	limpo
01	Lt		Suco	de	laranja
30	ml	vinagre	balsâmico
750	ml	vinho	branco
400	g	cebola	picada	grosseiramente
150	g	alho	poro	picado	grosseiramente
100	g	aipo	picado	grosseiramente
01	colher	café	de	louro	moıd́o
01	colher	café	de	curry
½	maço	de	salsa
03	ramos	tomilho
08	g	pimenta	branca	em	grão
02	anis-estrelado	
Sal	e	alho	a	gosto

Modo	de	Preparo

Bata	 no	 liquidi�icador	 todos	 os	 ingredientes	 da	marinada	 para	 obter	 um	 lıq́uido	 bem	 homogêneo.	
Coloque	o	peru	num	recipiente	fundo	com	o	peito	para	baixo	e	cubra	com	a	marinada.	Tampe	e	leve	à	
geladeira	por	12	horas.	Regue	as	costas	da	ave	a	cada	3	horas	para	espalhar	o	tempero.	Retire	o	peru	da	
marinada	e	peneire	o	lıq́ uido	para	obter	um	caldo	�ino	e	reserve.	Coloque	o	peru	num	tabuleiro	untado	
com	manteiga.	Regue	com	um	pouco	da	marinada	e	salpique	alguns	pedacinhos	de	manteiga.	Amarre	as	
patas	do	peru	e	cubra	com	papel	alumıńio.	Leve	ao	forno	a	200°C.	Após	15	minutos	de	cozimento	abaixe	o	
forno	para	150°C	e	regue	o	peru	com	o	lıq́uido	da	marinada.	Repita	esta	operação	a	cada	30	minutos	até	
que	o	peru	esteja	assado.	Retire	o	papel	alumıńio	nos	últimos	30	min	para	dourar.

Montagem	 	–	 	Coloque	o	peru	no	centro	da	travessa.	Retire	a	linha	que	amarra	os	pés	do	peru.	Amarre	
então	os	pés	com	rá�ia.	Coloque	farofa	na	cavidade	do	peru	e	pêssegos	ao	redor.	Salpique	framboesas	
frescas	e	alguns	raminhos	de	alecrim.	Decore	com	galhos	de	alecrim,	castanhas	quebradas,	canela	e	anis	
estrelado.



Tempo	–	01	hora

Ingredientes

01	xıćara	de	trigo
01	ovo
01	colher	(chá)	de	azeite
Sal	a	gosto

Ingredientes	recheio

200	g	de	queijo	guyére	ralado.
400	g	de	queijo	mussarela	ralado.
100	g	de	queijo	provolone	ralado.
100	g	de	queijo	prato	ralado.
01	copo	de	requeijão.
Sal	a	gosto

Modo	de	preparo

Em	uma	tigela,	bata	levemente	o	ovo,	o	azeite	e	vá	
acrescentando	o	trigo	aos	poucos	até	obter	uma	
massa	lisa	e	�irme.	Com	um	rolo	ou	no	cilindro,	
abra	a	amassa	até	que	�ique	extremamente	�ina,	
polvilhando	farinha	de	trigo	sempre	que	
necessário.	Abra	a	massa	em	tiras	largas	de	20	x	
30	cm.	Em	uma	tigela,	misture	metade	da	
mussarela	e	o	restante	dos	ingredientes	do	
recheio	e	depois	espalhe	em	cima	da	massa	
aberta	fazendo	uma	camada	de	0,5	cm	
aproximadamente,	deixando	01	½	cm	no	�inal	da	
massa	sem	recheio.	Enrole	como	um	rocambole	e	
cole	o	�inal	da	massa	com	clara	de	ovo	e	corte	os	
“discos”	de	maneira	uniforme.	Em	uma	assadeira	
forre	com	um	pouco	do	molho	branco,	arrume	os	
rondellis	e	coloque	o	restante	do	molho.	Cubra	
com	o	restante	da	mussarela	e	leva	ao	forno	por	
30	minutos	ou	até	gratinar.

Porções	–	02	porções

Rondelli 04 queijos
com molho branco
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O acompanhamento é o 
coadjuvante da história 

contada. Quase ninguém fala 
dele, mas é fundamental para 

dar sentido a narrativa. Em uma 
refeição é o que ajuda o 

principal a brilhar.

Acompanhamento

	
azeite	ou	óleo	q.b
sal	e	pimenta	do	reino	branca	a	gosto
100ml	de	leite
½	cebola	cortada
01	colher	(sopa)	de	suco	de	limão
02	dentes	de	alho

500	gr	de	palmito	cortado	pequeno

Porções:	06	porções
Tempo:	30	minutos
	

	
Ingredientes

01	kg	de	batata	descascada	e	cortada	em	
cubos	pequenos

01	xıćara	de	chá	de	cheiro	verde	(salsa	e	
cebolinha	picados)

Em	uma	bacia	junte	a	batata	cozida,	a	maionese,	o	
cheiro	verde,	o	palmito	e	misture	delicadamente.	
Leve	a	geladeira	para	resfriar.

Em	uma	panela	coloque	as	batatas	descascadas	e	
cortadas	para	cozer	com	um	pouco	de	sal.	
Quando	chegar	ao	ponto	escorra	e	reserve.	Em	
um	liquidi�icador,	junte	o	suco	de	limão,	o	leite,	o	
alho,	a	cebola	e	o	cheiro	verde	(somente	uma	
colher)	e	bata.	Tempere	com	sal.	Acrescente	o	
azeite	ou	óleo	em	�io	até	dar	o	ponto	desejado.	
Reserve.

	
Modo	de	Preparo

Batatonese
com Palmito
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Sal e pimenta-do-reino branca a 
gosto

200 gr de batata palha
Suco de meio limão
½ Brócolis bem picado
½ Couve-flor bem picada
01 Cebola ralada
01 Cenoura ralada

200 gr de maionese caseira ou de 
boa qualidade

06 Azeitonas verde picadas

01 Peito de frango grande cozido e 
desfiado fino

Ingredientes
 

 
Tempo – 20 minutos
Porções – 05 porções

Salpicão
tradicional e variações

Cozinhe	 o	 peito	 de	 frango,	 des�ie	 �ino	 e	 reserve.	 Misturar	 os	 ingredientes	 menos	 a	 batata	 que	 é	
misturada	na	hora	de	servir.	Levar	à	geladeira	por	1	hora.

	
Modo	de	Preparo

De	Kani	Kama	–	Substituir	o	frango	des�iado	por	Kani	Kama	picado.
De	Chester	/	Peru	–	Substituir	o	frango	des�iado	pelo	Chester	/	Peru	des�iado.
Tropical	–	Acrescentar	abacaxi,	maçã,	manga	e	passas	picados.

De	presunto	–	Substituir	o	frango	des�iado	pelo	presunto	defumado	ralado	e	acrescentar	02	colheres	de	
creme	de	leite	fresco.

Variações
	

De	Atum	–	Substituir	o	frango	des�iado	por	atum
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01	peito	de	frango	grande	com	osso

Ingredientes

Tempo	–	01	hora

200	g	de	nozes
100	g	de	pinoli	tostado	levemente
200	g	de	amêndoas	laminadas	e	torradas

*O	Pinoli	pode	ser	substituıd́ o	por	pistache.

Porções	–	06	porções

Cozinhe	o	peito	de	frango	na	água	com	a	cebola,	a	
canela	e	o	gengibre	e	sal	a	gosto	até	amaciar.	Coe	
o	caldo	e	reserve.	Deixe	esfriar	e	des�ie	a	carne	
em	pedaços	e	misture	com	a	hortelã	fresca.	
Reserve.	Em	uma	panela	frite	o	alho	em	um	�io	de	
azeite.	Junte	a	de	cordeiro	picada	e	refogue	até	
�icar	dourada	tempere	com	a	pimenta	sıŕia,	
açafrão,	e	a	noz	moscada	a	gosto.	Acrescente	o	
arroz	e	a	manteiga	na	carne	e	cozinhe	com	o	caldo	
do	cozimento	do	frango	reservado	até	secar.	
Retire	da	panela	e	incorpore	a	amêndoa,	o	pinoli,	
as	nozes	e	o	frango.	Sirva	em	seguida.

Modo	de	preparo

01	colher	(chá)	açafrão
Noz-moscada	a	gosto
01	colher	(sopa)	de	manteiga
250	g	de	arroz	cru

300	g	de	pernil	de	cordeiro	picado	na	ponta	da	
faca	(bem	miúdo)

Folhas	de	hortelã	fresca	a	gosto

01	dente	de	alho	socado	com	sal	e	pimenta	sıŕ ia	a	
gosto

01	lasca	de	gengibre
01	pedaço	de	canela	em	pau
01	cebola	média	cortada	em	04

Arroz marroquino
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02	colheres	de	trigo
200gr	de	creme	de	leite	fresco

Ingredientes
	
Tempo	–	30	minutos

01	cebola	grande	picada	em	Brunoise	
(cubos	pequenos)

01	colher	de	manteiga
½	xıćara	(chá)	de	azeite	de	oliva
01	Couve-�lor	cortada	em	ramos	médios
	

Porções	–	05	porções

50	gramas	de	queijo	gorgonzola	em	
cubos	pequenos

01	dentes	de	alho	socado	com	sal	e	
pimenta-do-reino	branca	a	gosto

Queijo	parmesão	a	gosto
200gr	de	requeijão	cremoso

02	xıćaras	de	leite
Noz	moscada	a	gosto

	
Modo	de	preparo
	
Coloque	os	ramos	de	couve-�lor	para	cozer	(em	água	ou	
no	vapor).	Em	um	panela	aqueça	um	�io	de	azeite	e	a	
manteiga	e	frite	a	cebola	até	embranquecer,	adicione	o	
alho	socado	com	sal	e	a	pimenta	do	reino	a	gosto	e	frite	
sem	deixar	dourar.	Junte	o	leite	e	o	gorgonzola	para	
dissolver.	Após	dissolver	acrescente	o	trigo	dissolvido	
em	agua	fria	e	mexa	até	engrossar.	Junte	o	requeijão	
cremoso	mexa	para	que	�ique	um	creme	uniforme.	
Ajuste	o	sal	e	coloque	a	noz	moscada	a	gosto.	Desligue	o	
fogo	e	acrescente	o	creme	de	leite	fresco.	Escorra	os	
ramos	da	couve-�lor	e	arrume	em	um	refratário	de	
vidro.	Despeje	o	creme	por	cima	arrumando	com	o	garfo	
para	que	envolva	todos	os	ramos.	Salpique	o	parmesão	
ralado	por	cima	e	leve	para	gratinar	em	forno	alto.	Sirva	
a	seguir.

Couve flor
gratinada 04 queijos
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Risoto
de aspargo e brie

Porções	–	05	porções
Tempo	–	50	minutos
	
Ingredientes
	
02	xıćaras	(chá)	de	arroz	arbóreo
01	maço	de	aspargos	verdes
01	½	litro	de	caldo	de	frango
100	g	de	manteiga	sem	sal,	gelada
01	unidade,	média,	de	cebola	picada
01	xıćara	(chá)	de	vinho	branco	seco
40	de	queijo	parmesão	ralado	na	hora
100g	de	queijo	brie	cortado	em	cubos
Sal	e	pimenta	do	reino	a	gosto
	
Modo	de	Preparo
	
Lave	bem	os	aspargos	e	descarte	a	parte	mais	�ibrosa.	Corte-os	em	pedaços	de	03	cm.	Leve	uma	panela	
com	água	e	sal	para	ferver.	Quando	ferver,	coloque	os	aspargos	cortados	e	cozinhe	até	�icar	“al	dente”.	
Descarte	a	água	e	coloque	os	aspargos	cozidos	imediatamente	em	uma	tigela	com	água	gelada,		descarte	a	
água	novamente,	reserve.	Separe	algumas	pontas	dos	aspargos	para	decorar.	Separe	meia	xıćara	(chá)	
dos	aspargos	cozidos	e	bata	no	 liquidi�icador	com	¼	de	xıćara	 (chá)	de	caldo	de	 legumes.	Reserve.	
Mantenha	o	caldo	aquecido	em	uma	panela.	Em	fogo	médio,	derreta	02	colheres	(chá)	da	manteiga	e	
refogue	a	cebola	até	�icar	brilhante.	Adicione	o	arroz	e	frite	bem	até	ouvir	o	chiado	da	panela.	Aumente	o	
fogo	na	potência	máxima	e	adicione	o	vinho	branco.	Mexa	sem	parar	até	evaporar.	Coloque	uma	concha	
de	caldo	e	misture	bem	até	evaporar.	Adicione	mais	uma	concha	de	caldo	e	mexa	sem	parar	até	evaporar.	
Repita	essa	operação	até	que	o	risoto	�ique	“al	dente”,	lembrando	que	ainda	ele	irá	cozinhar	por	mais	
alguns	minutos.	Adicione	o	purê	de	aspargos	e	desligue	o	fogo.	Junte	o	queijo	parmesão	ralado,	queijo	
brie,	o	restante	da	manteiga	gelada,	e	os	aspargos	reservados.	Acerte	o	sal	e	a	pimenta.	Deixe	o	risoto	
descansar	por	4	minutos	antes	de	servir.	
PS:	Depois	de	pronto	pode	adicionar	tomates	cerejas,	se	quiser
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A	sobremesa	vem	para	�inalizar	a	
história	contada.	É	o	�inal	feliz.	É	
o	encerramento	de	uma	narrativa	
que	vem	tirando	o	fôlego	de	todos.	

Em	uma	refeição	é	o	
cumprimento	do	êxtase	entre	

an�itrião	e	o	comensal.

Porções:	06	porções
Tempo:	01h	(+04	de	geladeira)

Ingredientes

01	lata	de	leite	condensado
02	colheres	(sopa)	de	maisena
01	lata	de	leite	(mesma	medida	do	leite	
condensado)
50g	de	coco	ralado
02	ovos	grandes	ou	03	pequenos	(claras	e	gemas	
separados)
01	lata	de	creme	de	leite
01	pacote	de	biscoito	tipo	wafer	sabor	chocolate	
(ligeiramente	quebrado)
02	colheres	(sopa)	de	açucar

Modo	de	preparo

Em	uma	 panela,	 coloque	 o	 leite	 condensado,	 a	maisena	 dissolva	 no	 leite,	 o	 coco	 ralado,	 as	 gemas	
peneiradas	e	leve	ao	fogo	baixo	mexendo	até	engrossar.	Retire	do	fogo	e	misture	o	creme	de	leite.	Em	um	
refratário	 médio,	 intercale	 camadas	 de	 creme	 e	 de	 biscoito	 até	 terminarem	 os	 ingredientes.	 Na	
batedeira	bata	as	claras	em	neve,	adicione	o	açúcar	aos	poucos	e	sem	parara	de	bater	até	dar	o	ponto	de	
suspiro.	Leve	ao	forno	alto	por	05	minutos	ou	até	dourar	o	suspiro.	Deixe	esfriar	e	leve	a	geladeira	por	no	
mıńimo	04	horas	antes	de	servir.

Pavê de coco

Especial	Delícias	de	Natal25 www.revistaaroma.com

Sobremesa



Porções:	
Tempo:	01h	e	30	minutos

Ingredientes	Creme	de	Damasco

200gr	 de	 damasco	 em	 calda	 picados	 tamanho	
pequeno;
04	ovos;
01	lata	creme	de	leite	fresco;
01	lata	leite	condensado;
02	latas	de	leite	integral;
01	colher	sopa	de	amido	de	milho;

Modo	de	preparo

Bata	os	ingredientes	no	liquidi�icador,	menos	o	
damasco	em	calda,	e	leve	ao	fogo	para	engrossar,	
mexendo	sempre,	até	�icar	em	ponto	de	recheio.	
Desligue	o	fogo	e	misture	o	damasco	em	calda.

Ingredientes	Creme	de	Brigadeiro	70%

01	lata	de	leite	condensado;
200gr	de	chocolate	70%;
01	colher	de	sopa	de	manteiga;
01	lata	de	creme	de	leite	fresco

Modo	de	preparo

Coloque	 os	 ingredientes	 (leite	 condensado,	
chocolate,	 manteiga)	 na	 panela	 e	 leve	 ao	 fogo	
brando	até	dar	o	ponto.	Acrescente	o	creme	de	
leite	aos	poucos	até	dar	a	consistência	desejada;

Montagem	da	torta

Para	montar	a	torta	coloca	uma	camada	do	creme	
de	damasco,	uma	de	biscoito	de	maizena	e	depois	
uma	 do	 brigadeiro	 70%,	 assim	 sucessivamente	
terminando	com	o	brigadeiro;
Decore	 com	 biscoitos	 quebrados,	 bombom	 e	
damascos	inteiros

Torta de biscoito com
creme de damasco

e chocolate 70%

Especial	Delícias	de	Natal 26www.revistaaroma.com



Porções:	08	porções
Tempo:	30	min

Ingredientes

01	lata	de	leite	condensado
02	xıćaras	(chá)	de	peite	em	pó
01	lata	de	creme	de	leite	fresco
400g	de	frutas	frescas	(variadas)

Modo	de	preparo

Em	um	liquidi�icador	bata	o	leite	condensado,	o	leite	
em	pó	 e	 o	 creme	de	 leite.	Despeje	 sobre	 as	 frutas	
picadas	e	misture	delicadamente.	Coloque	em	taças	
e	leve	para	gelar.	Na	hora	de	servir,	decore	com	frutas	
e	hortelã.

Gelado de leite
condensado e frutas

Porções:	08	porções
Tempo:	01	hora	(+06h	de	geladeira)

Ingredientes

01	lata	de	leite	condensado
06	gemas
200	ml	de	leite	de	coco
02	colheres	(sopa)	de	maisena
03	xıćaras	(chá)	de	leite
01	pacote	de	biscoito	de	champagne
100	g	de	coco	ralado

Modo	de	preparo

Em	uma	panela	misture	 o	 leite	 condensado,	 as	
gemas,	o	leite	de	coco	e	a	maisena	dissolvida	em	
02	xıćaras	de	leite.	Leve	ao	fogo	alto	e	mexa	até	
engrossar.	Umedeça	o	biscoito	de	champagne	no	
leite	 restante	 e	 intercale	 em	 camadas	 com	 o	
creme	 até	 terminar	 os	 biscoitos	 e	 o	 creme.	
Polvilhe	com	o	coco	ralado	e	leve	a	geladeira	por	
06	horas	antes	de	servir.

Pavê Baba
de Moça Especial
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Porção:	08	poções
Tempo:	30	minutos

Ingredientes

02	latas	de	leite	condensado
01	late	de	creme	de	leite	fresco

100	ml	de	leite
01	colher	de	sopa	de	manteiga

100	g	de	nozes	picada
100	g	de	amêndoas	picada
100	g	de	castanha	picada

200	g	de	chocolate	70%	picado

Modo	de	preparo

Em	uma	panela	misture	o	 leite	 condensado,	 o	 leite	 e	 a	manteiga.	 Leva	o	 fogo	baixo,	
mexendo	sem	parar	até	começar	engrossar	e	soltar	do	fundo	da	panela.	Despeje	em	um	
refratário	e	deixe	esfriar.	Coloque	a	noz,	a	amêndoa	e	a	castanha	e	reserve.	Em	banho	
Maria	ou	no	micro-ondas,	derreta	o	chocolate,	junte	o	creme	de	leite	e	misture.	Coloque	
sobre	o	amendoim	e	cubra	com	�ilme	plástico.	Leve	à	geladeira	por	04	horas	antes	de	
servir.	Decore	com	nozes,	amêndoa	e	castanha.
PS:	Você	pode	fazer	a	montagem	em	taças.

Bombom de travessa
chocolate 70%
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Guarde	na	 geladeira	 até	 a	 hora	de	
arrumar	 a	 mesa,	 protegendo	 com	
um	pano	úmido	bem	torcida;

Faça	 a	 compra	 de	 véspera,	 dando	
preferência	 às	 frutas	 da	 estação	 e	
frutas	típicas	da	sua	região;

No	dia	da	festa,	lave	uma	a	uma	com	
cuidado,	 principalmente	 as	 com	
casca	�ina;

Deixe	 escorrer	 toda	 a	 água	 e	
arrume-as	 em	 um	 recipiente	 bem	
bonito, 	 intercalando	 cores 	 e	
volumes;

Agora	é	só	aguardar	os	elogios!

Frutas da estação levam
beleza e sabor à sua mesa

O	 período	 das	 festas	 de	 �inal	 de	 ano	
trazem	 consigo	 uma	 grande	 variedade	
de	 frutas	 –	 refrescantes	 e	 nutritivas,	
além	 de	 bonitas	 e	 coloridas.	 Perfeitas	
para	 enfeitar	 a	 sua	 mesa	 durante	 as	
ceias	de	Natal	e	de	Reveillon!
Con�ira	 a	 seguir	 algumas	 dicas	 para	
montar	um	arranjo	bem	caprichado:
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REVISTA

A essência da boa mesa

Todas	 as	 receitas	 deste	 e-book	 foram	
testadas	pelo	nosso	Chef	Joenio	Dessaune.	Se	
você	 quiser	 mais	 receitas,	 informações	 ou	
consultoria,	 siga-nos	 em	 nossas	 redes	
sociais.
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