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Nesta publicação a Revista Aroma traz a segunda edição especial de "Delicias de

natal , volume II"com 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 equilíbrio, poder escolher a melhor opção

para vocês. 

Mãos à obra bora que a cozinha não pode parar!!!



mais uma vez o ano chega ao seu final. Um

ano difícil e extremamente complicado para

muitos, com muitas perdas tanto pessoais

como materiais, muitas despedidas precoce e

uma situação que assolou todo o Mundo. E é

impossível ficarmos indiferentes a tantas

vítimas e família que sofreram nessa

pandemia.

Mas chegou o NATAL, festejo que traz

alegria, paz e esperança de renovação de dias

melhores. A figura do bom velhinho sempre se

destaca em qualquer situação e nos faz lembrar

que um novo ciclo se inicia que as forças serão

renovadas para seguirmos enfrente e para essa

renovação de esperança a reunião familiar se

faz muito importante fortalece os pilares e se

for com muita comida, melhor ainda!!!

E assim como no ano passado a Revista Aroma

traz para você um e-book repleto de delícias

que é até difícil escolher uma só. São 25

receitas de dar água na boca e para você

arrancar vários “uaaaalll” e “Huuuummmmm”

de cada familiar e cada amigo.

Embarque conosco nesse cruzeiro de esperança

e de certeza de dias melhores junto com

sabores incríveis. 

Então é natal...

Essa  publicação  é parte

integrante  da Revista Aroma. 

É permitida a publicação de

parte ou do todo desse material,

desde  que  mencionado  a  fonte

e  seu autor.
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A entrada é o início da viagem, a entrada no navio. É onde

você aguça a curiosidade e explode de euforia pelo passeio

que será feito. É como se você dissesse "vai ser tudo

incrível”.

ENTRADAS



300gr de atum escorrido (pode ser

em conserva)

100gr de cebola cortada à brunoise

01 ½ xícara de cheiro verde picado

200gr de farinha de trigo

200ml de leite integral

03 colheres de manteiga

01 fio de azeite

01 dente de alho socado com sal e

pimenta do reino à gosto

Coentro a gosto

Farinha de rosca

02 ovos batidos com 50ml de água

Em uma panela derreta a manteiga com

o azeite. Acrescente a cebola e o alho

socado e frite até ficar transparente.

Junte o atum e mexa por uns dois

minutos. Acrescente o leite, o cheiro

verde, o coentro. Vá juntando o trigo

até soltar o fundo da panela (talvez

precise de mais ou menos trigo,

depende da marca da farinha).

Deixe esfriar. Modele os croquetes

como preferir passa pelo ovo batido e

depois na farinha de rosca. Frite em

óleo quente até dourar. Coloque sobre

papel toalha. Sirva a seguir.

de atumCROQUETE 

PREPARO
30 MIM

RENDIMENTO (DEPENDEDO
TAMANHO) 10 PORÇÕES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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canadenseCROQUETE 

PREPARO
40 MIM

RENDIMENTO 
20 UNIDADES

600g de lombinho canadense

(moído)

200g de queijo cremoso

05 colheres (sopa) de queijo

parmesão (ralado)

01 xícara (chá) de farinha de trigo

01 gema de ovo

01 ovo batido com 50ml de água

Farinha de rosca para empanar

Recheio

01 abacaxi (cortado em cubos

pequenos)

01 xícara (chá) de açúcar

INGREDIENTES:

Misture bem o lombinho, o requeijão, o

parmesão, a gema e

o trigo para obter uma massa. Reserve.

Cozinhe o abacaxi com o açúcar, até

obter o ponto de doce cremoso.

Montagem: Abra porções da massa nas

mãos, recheie

com o doce de abacaxi, enrole e passe

no ovo batido e na farinha de rosca.

Frite em óleo quente até dourar.

MODO DE PREPARO:
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Massa

250g de manteiga

02 gemas

01 colher (chá) de sal

200g de iogurte natural

Farinha de trigo q.b.

Recheio

½ kg de carne seca dessalgada,

cozida, desfiada e picada

½ xícara (chá) de azeite

01 dente de alho socado com sal e

pimenta do reino a gosto

01 cebola grande cortada à brunoise

½ pimentão vermelho cortado à

brunoise

½ pimentão verde cortado à brunoise

½ xícara (chá) de azeitonas picadas

½ xícara (chá) de cheiro verde

picado 

200gr de requeijão cremoso

Misture muito bem todos os ingredientes da

massa usando sempre a ponta dos dedos,

fazendo tipo uma farofa. Abra a massa em

forminhas de empadas e reserve. Refogue

muito bem todos os ingredientes do

recheio. Coloque o leite, junto com a

farinha de trigo e por último o requeijão.

Deixe esfriar.

Recheie as empadas e cubra com a massa.

Pincele com gema e leve para assar em

forno pré-aquecido na temperatura de

180ºC, até ficarem douradas.

de carne secaEMPADA ESPECIAL 

PREPARO
20 MIM

RENDIMENTO 
08 UNIDADES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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200g de manteiga

100g de banha de porco (pode ser

gordura vegetal)

03 ovos batidos

01 colher (café) de sal

Farinha de trigo q.b.

Recheio

01 maço de espinafre (cozido no

vapor)

01 cebola grande ralada

02 ovos

250ml de creme de leite

Sal e pimenta do reino a gosto

100g de queijo parmesão ralado

100g de queijo prato ralado

200g de presunto de Parma cortado

em tiras

Noz moscada a gosto

Misture todos os ingredientes e vá

amassando, até obter uma massa macia.

Abra em forminhas próprias, dê uma pré-

assada na massa enformada por 10 min em

forno pré-aquecido a 180º e reserve.

Refogue o espinafre com um fio de azeite,

a cebola e o alho. Reserve. Bata no

liquidificador os ovos, o creme de leite, o

queijo parmesão, o sal, a pimenta do reino

e a noz moscada (ralada). Misture os

demais ingredientes fora do liquidificador.

Coloque a mistura sobre a massa

reservada e volte com as formas ao forno

na temperatura de 180ºC, por

aproximadamente 20 minutos.

à parmaMINI QUICHE 

PREPARO
40 MIM

RENDIMENTO 
20 UNIDADES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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Limpe o Camarão e tempere com alho, sal e pimenta caiena. Grelhe numa frigideira

bem quente. Reserve. Cozinhe a banana da terra com o açafrão, processe com o

creme de leite, volte pra panela e apure com a manteiga e sal. Faça um purê mole.

Fatie o alho poró e frite em óleo quente.

Montagem:

Em louça para fInger food coloque o purê de banana o camarão VG e por cima o

crispy de alho poró.

purê de banana da terra & crispy de alho poró
CAMARÃO VG GRELHADO, 

01 kg de camarão VG 

02 alhos socados com sal 

e pimenta caiena a gosto

02 bananas da terra

30 g de manteiga

100 ml de creme de leite

Açafrão a gosto

01 alho poró

500 ml de óleo

100 ml de azeite

PREPARO
30 MIM

RENDIMENTO 
10 UNIDADES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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No liquidificador bata rapidamente o Iogurte, a mostarda, e o dill. Reserve. Em uma

tigela, misture bem o kani-kama, o salsão e o molho. Acomode as folhas de rúcula

em pratos de sobremesa ou taças largas e coloque a salada no centro. Distribua a

manga sobre a salada e sirva a seguir.

e mangaSALADA DE KANI  

01 pote de Iogurte Natural

50g de mostarda

02 colheres sopa de dill fresco

400g de kani-kama desfiado

02 xícaras (chá) de salsão em 

tiras finas

Meio maço de rúcula

02 xícaras chá de manga em cubos

Sal e pimenta branca a gosto

PREPARO
30 MIM

RENDIMENTO 
08 UNIDADES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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O Prato Principal é toda a viagem. Onde você já

aconheceu todos os detalhes do navio e está no ápice da

euforia com toda atenção dada em cada detalhe. É quando

você se sente nas nuvens e curte o passeio.

PRATO
PRINCIPAL



Desfiar o bacalhau em lascas grandes (o Morhua Gadus solta as melhores lascas).

Frite a cebola até ficar transparente e refoque rapidamente e delicadamente as lascas

do bacalhau. Junta as azeitonas o cheiro verde e o coentro. Faça um purê mole com

as batatas, o creme de leite, a manteiga e o parmesão. Em um refratário untado com

azeite coloque o purê espalhado no fundo. Por cima coloque o bacalhau, depois a

mussarela e o restante do parmesão. Regue com azeite e leve ao forno para gratinar.

Sirva com a batata palha.

01 kg de bacalhau dessalgado, limpo

e em lascas grandes

01 ½ kg de batata picadas e cozidas

200g de parmesão ralado grosso

300g de mussarela ralada

01 cebola grande cortada à julienne

01 lata de creme de leite com soro

02 colheres de manteiga

01 xícara de cheiro verde picado

100g de azeitonas pretas e verdes

Coentro a gosto

300g de batata palha

200ml de leite integral

Azeite a gosto

com batatasTORTA DE BACALHAU  

PREPARO
60 MIM

RENDIMENTO 
SERVE 8 PESSOAS

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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Coloque as postas de salmão em uma tigela,

tempere-os com e sal, pimenta branca e

lemon paper a gosto e reserve. Em uma

panela coloque a manteiga e salteie a

cenoura com o alho em lâminas e em

seguida junte a ervilha, o alecrim e a

manjerona. Tempere com sal. Vá pingando

água, caso necessário. Em uma frigideira

grande coloque as postas de salmão e doure

dos dois lados.

Molho: Na frigideira do peixe coloque uma

colher de manteiga e o suco do limão para

deglaçar o fundo. Acrescente a farinha de

trigo até engrossar e formar um creme.

Ajuste o sal. Desligue o fogo e misture o

creme de leite até ficar homogêneo.

Sirva sobre os filés de peixe com os

legumes.

05 postas de salmão

Sal e pimenta branca a gosto

01 cenoura cortada em rodelas finas

100g de ervilha-torta

01 dente de alho cortado em lâminas

Alecrim e Manjerona a gosto

Lemon Paper a gosto

Azeite para untar

Molho:

01 colher (sopa) de manteiga

01 colher (sopa) de farinha de trigo

01 xícara e meia (chá) de leite

integral

01 colher (chá) de sal

03 colheres (sopa) de suco de limão

siciliano

01 lata de Creme

de Leite

de limão sicilianoSALMÃO AO MOLHO  

PREPARO
40 MIM

RENDIMENTO 
SERVE 5 PESSOAS

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO:
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Misture o brócolis, a cebola, a mussarela, o

sal e reserve. Tempere os bifes com o alho

socado e com o chimichurri e recheie cada

um deles com a mistura de brócolis

reservada. Enrole-os, fechando as laterais, e

prenda com o auxílio de linha para uso

culinário. Em uma panela de pressão aqueça

o óleo e doure os bifes de todos os lados.

Junte o vinho e duas xícaras de água

fervente.

Tampe e leve ao fogo médio até que a carne

esteja macia. Retire a pressão, abra a panela

com cuidado, retire os bifes e junte a

maisena dissolvida em duas colheres (sopa)

de água fria ao caldo formado. Deixe ferver,

mexendo até engrossar. Despeje sobre os

bifes e sirva a seguir.

01kg de alcatra cortada em bifes

01 xícara (chá) de brócolis cozido e

picado

01 cebola cortada à brunoise

100g de mussarela ralada

01 colher (sopa) de óleo

½ xícara de vinho tinto seco

01 colher (sopa) de maisena

Alho socado com

sal e pimenta do reino a gosto

Chimichirri seco a gosto

AromaBIFE À ROLE  

PREPARO
60 MIM

RENDIMENTO 
SERVE 5 PESSOAS

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO:
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Com a ponta de uma faca faça pequenos furos na superfície da carne. Bata no

liquidificador o vinho, o suco, o alho, a cebola e os temperos em pó. Tempere o

lombo com essa molho. Cubra e leve-o à geladeira para marinar por 03 horas,

virando a cada 30 minutos. Leve o lombo para assar

coberto com papel de alumínio, em forno 200°C pré-aquecido por aprox 01 hora

regando-o com o caldo de vez em quando. Retire o papel e volte-o ao forno por mais

01 hora ou até que esteja dourado, regando na metade do tempo. Em uma frigideira

grande, aqueça o açúcar até caramelizar. Junte o abacaxi e a mini cebola e cozinhe

por 5 minutos ou até ficar dourado. Sirva com o lombo.

02 kg de lombo de porco

02 xícaras (chá) de vinho branco

seco

Suco de 02 limões

01 xícara (chá) de açúcar

01 abacaxi em rodelas

250g de mini-cebola

03 dentes de alho

01 cebola média

Pimenta calabresa, 

curry e páprica a gosto

com abacaxiLOMBO DOURADO 

PREPARO
120 MIM

RENDIMENTO 
SERVE 8 PESSOAS

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

www.revistaaroma.com 16

https://www.revistaaroma.com/


Retire todo o suco das laranjas e corte as

cascas em

tiras finas. Ferva as tiras das cascas em

uma panela por cinco minutos e coe.

Repita o processo até tirar o amargo da

casca. Guarde ultima água da fervura e

guarde as cascas.

Coloque em uma panela um fio de azeite e

frite a cebola e

o alho socado com sal e a pimenta do reino

e o açúcar mascavo. Quando dourar

coloque as coxas do pato e doure por todos

os lados. Após dourar coloque uma

xícara da água da fervura da casca da

laranja na panela. Cozinhe por 30 min ou

até a carne ficar macia, adicionando um

pouco da água da casca da laranja

sempre que precisar.

Após cozido, junte o caldo da laranja e do

limão,

acrescente as cascas de laranja e coloque o

cheiro verde por cima.

04 sobre coxas de pato

01 dente de alho socado com sal e

pimenta do reino a gosto

½ cebola ralada

250ml de suco de laranjas

50ml suco

de  limão

50 g de açúcar mascavo

½ xícara de óleo

02 colheres de sopa de vinagre de

vinho

01 colher de sopa de cheiro verde

picada

ao molho de laranjaSOBRE COXA DE PATO 

PREPARO
40 MIM

RENDIMENTO 
4 PORÇÕES

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO:
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Em um pote, misture o mel, a mostarda, a pimenta-do-reino moída, 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 ficar macio. Sirva.

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

com mel e limãoPERNIL DE CORDEIRO ASSADO 

PREPARO
80 MIM

RENDIMENTO
6 PORÇÕES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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Tempere os pedaços de coelho com o alho socado com sal e pimenta a gosto. Em

uma frigideira de borda alta derreta as duas colheres de manteiga com um fio de

azeite. Frite os pedaços de coelho até dourar. Retire os coelhos e reserve. Coloque a

farinha na frigideira “frite” até dourar (é rápido!) e coloque o vinho, mexa para

dissolver e junte a folha de tomilho, de manjericão e de louro e os pedaços de

coelho. Quando estiver quase cozido junte a cebola cortada a julienne e a salsa

picada. Deixe o caldo reduzir e sirva.

01 coelho cortado em pedaços (1 ½ kg aprox)

02 dentes de alho socado com sal e pimenta do reino 

a gosto.

02 colheres de manteiga

01 colher de farinha de trigo

250 ml de vinho tinto

02 ramos de tomilho (folhas)

03 ramos de manjericão (folhas)

02 folhas de louro

02 colheres de salsa picada

01 cebola cortada a Julienne

Aroma
COELHO 

PREPARO
60 MIM

RENDIMENTO
5 PORÇÕES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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Lombo: Fure o pernil e tempere com o alho

socado, o vinho, o shoyu e a mostarda. Deixe

marinando na geladeira por no mínimo 06

horas. Leve ao forno pré-aquecido coberto com

papel alumínio por 02 horas e meia (aprox).

Quando estiver quase cozido tire do forno e

escorra o caldo que soltou e reserve. Volte o

lombo ao forno sem o papel alumínio para

terminar de dorar. Fatie e coloque em uma

travessa.

Molho: Frite a cebola na manteiga com um fio

de azeite. Junte o damasco picado. Acrescente o

açúcar mascavo e em seguida a farinha de trigo,

acrescente metade do caldo reservado do lombo

e um pouco de água. Deixei engrossar e

derrame sobre o lombo na travessa.

02kg de lombo sem osso

100ml vinho tinto seco

 50 ml de shoyu (molho de soja),

01 colher (sopa) de mostarda

04 dentes de alho socado com sal

e pimenta do reino a gosto

Ervas de provence

01 colher de manteiga

01 cebola grande cortada à

brunoise

50g de açúcar mascavo

50g de farinha de trigo

100gr de damascos

Azeite

ao molho de damasco.
LOMBO DE NATAL 

PREPARO
80 MIM

RENDIMENTO
6 PORÇÕES

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO:
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Ingredientes para o Peru:

01 Peru inteiro

02 xícaras (chá) de vinho branco

04 dentes de alho 

01 cebola pequena

50ml de suco de limão

½ maço de salsinha verde picada

Pimenta do reino e sal a gosto

50ml de azeite

01 colher de manteiga

 

especial Aroma
PERU DE NATAL 

PREPARO
2H 30 MIM + 4H MARINANDO

INGREDIENTES:

Ingredientes da farofa para o recheio 

100g de bacon em cubos pequenos

01 unidade de linguiça calabresa defumada

100g farinha de mandioca torrada

01 cebola média cortada à brunoise

02 dentes de alho socados com sal e pimenta

do reino a gosto

01 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

½ xícara de cheiro verde picado

50g de manteiga

Azeite
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MODO DE PREPARO DO RECHEIO:

Frite o bacon, adicione a linguiça. Acrescente a cebola, o alho e misture bem.

Coloque as azeitonas, a farinha e os demais temperos. Por fim acrescente o cheiro

verde e reserve.

MODO DE PREPARO DO PERU:

Em um liquidificador bata todos os ingredientes do tempero do peru. Coloque o

peru já descongelado e limpo em uma travessa grande e regue todo o peru e deixe

marinando por 04 horas virando e regando por dentro a cada 30 min. Após esse

tempo coloque a farofa no interior do peru e vá empurrando e apertando devagar.

Costure a abertura do peru com linha de culinária, ou se preferir use palitos. Com

a ajuda de palito, prenda as asas junto do peito e amarre com uma linha as duas

coxas dele, para ficar bem alinhadas na hora de servir. Em seguida cubra o peru de

natal com papel alumínio e leve ao forno pré aquecido a 180° por cerca de 1 hora

e 40 minutos, ou até o o termômetro do peru saltar. Em seguida retire o papel

alumínio e regue com o caldo e retorne ao forno a 220° por mais 30 minutos para

ficar douradinho. Retire as linhas e palitos do peru. Coloque o peru em uma

travessa e antes de servir e decore com frutas. Sirva a seguir.

especial Aroma
PERU DE NATAL 

PREPARO
2H 30 MIM + 4H MARINANDO

MODO DE PREPARO:
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RENDIMENTO
SERVE 8 PESSOAS

Coloque o tender descongelado em uma

assadeira. Misture o mel, a mostarda e o

azeite e pincele bastante em todo tender.

Leve para assar em forno pré aquecido a

180º por 20 min. Pincele o restante do

“molho” de mostarda e asse mais 20 min.

Em uma panela derreta a manteiga com

um fio de azeite e coloque a cebola até

ficar transparente. Acrescente uma

colher de trigo e mexa. Despeje o suco

de laranja aos poucos para dissolver a

farinha e fazer um molho cremoso. Junte

a vodka e a pimenta dedo de moça uma

pitada de sal e deixe ferver por 10 min.

(se precisa acrescente mais suco de

laranja para manter o ponto do molho).

Fatie o tender e coloque o molho por

cima. Sirva a seguir. PS: Tender já vem

temperado e pronto para o consumo,

restando apenas fazer o molho para

acompanhar

01 Tender suíno

50ml de mel (se for de laranjeira é

melhor)

50ml de mostarda djon

50ml de azeite

01 cebola roxa cortada à brunoise

50g de manteiga

500ml de suco de laranja fresco e coado

100ml de vodka

01 colher de farinha de trigo

Pimenta dedo de moça picada a gosto

Sal a gosto

com molho picante de laranja e vodka
TENDER CARAMELADO 

PREPARO
60 MIM 

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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Assim como o serviço de bordo em um cruzeiro torna a viagem perfeita ou não, o

Acompanhamento determina uma perfeita conexão entre os pratos servidos e o

comensal.

ACOMPANHAMENTO



pêra e cidreiraARROZ COM 

PREPARO
40 MIM

RENDIMENTO 
10 PORÇÕES

02 colheres (sopa) de azeite

01 cebola média picada

03 xícaras (chá) de arroz

01 litro de caldo de legumes

acrescido de 05 folhas de erva-

cidreira (ou um saquinho de chá)

01 colher (sopa) de manteiga

02 peras com casca cortadas em

cubos 

02 colheres (sopa) de amêndoas em

lascas

Alho socado com sal a gosto

INGREDIENTES:

Aqueça o azeite, refogue a cebola e o

alho até ficar transparente.

Junte o arroz e frite bem. Coloque o

caldo de legumes com cidreira e tampe

a panela, abaixe o fogo e cozinhe até

que a água comece a secar (cerca de 15

minutos).

Aqueça uma frigideira à parte com a

manteiga e doure as pêras. Acrescente

as peras ao arroz quando este estiver

quase seco e coloque mais um pouco

do caldo para acabar o cozimento. No

momento de servir, polvilhe com as

amêndoas.

MODO DE PREPARO:
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Aqueça o leite em fogo baixo. Em

uma panela funda, aqueça a manteiga

em fogo baixo. Quando começar a

derreter, junte a farinha de trigo e

deixe dourar, mexendo sempre.

Quando adquirir a consistência de

massa, coloque o leite, aos poucos,

misturando vigorosamente. Adicione

o Creme de Leite e o sal e misture

bem. Aqueça sem deixar ferver. Em

um liquidificador, bata o molho

branco e metade da lata de milho

verde. Retorne à panela e misture o

milho restante. Aqueça até ferver e

sirva.

cremosoCREME DE MILHO

500ml de leite integral

02 colheres (sopa) de manteiga

01 colher e meia (sopa) de farinha de trigo

01 lata de Creme de Leite.

01 colher (chá) de sal

01 lata de milho verde em conserva escorrido

PREPARO
20 MIM

RENDIMENTO 
5 PORÇÕES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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Levar ao fogo a lentilha com um pouco de água cozinhar até ficar al dente.

Reservar a parte. Em outra panela fritar a cebola e a linguiça no azeite. Junte o alho

socado e frite. Acrescente o arroz e o açafrão e refogue por 03 minutos. Junte o

caldo de legumes e a lentilha e cozinhe até o arroz ficar totalmente cozido ao seu

gosto. Passar para uma travessa polvilhar o cheiro verde e servir.

lentilha e calabresaARROZ DE  

02 xícaras de lentilha

02 xícaras de arroz

03 colheres de sopa de azeite

02 cebolas em rodelas

01lt de caldo de legumes

300g de linguiça calabresa picada miúda

Alho socado com sal a gosto

Cheiro verde picado e açafrão a gosto

PREPARO
30 MIM

RENDIMENTO 
8 PORÇÕES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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Coloque o feijão ao fogo em panela de pressão com a folha de louro por aproxi 15

min, vai depender da marca. Escorra bem e reserve. Em uma panela grande coloque

a cebola até começar a dourar. Junte o alho e doure, mas sem queimar. Acrescente o

bacon e frite, junte as linguiças e mexa até dar uma dourada deixando em fogo

baixo. Na panela já com os demais ingredientes dourados, coloque o feijão e depois

acrescente a farinha até virar uma farofa. (pode fazer mais úmida ou mais sequinha,

depende do seu gosto). Junte o feijão e o cheiro-verde. Acrescente as amêndoas.

Sirva a seguir.

fradinho com bacon, calabresa e paio
FAROFA DE FEIJÃO

01 pacote de feijão-fradinho

200 g de paio

200 g de linguiça calabresa picada pequena

200 g de bacon picado pequeno

200 g de linguiça defumada picada pequena

01 cebola grande cortada à brunoise

01 pimentão picado

02 tomates picados

Alho cortado em lâminas a gosto

Cheiro-verde a gosto

01 folha de louro

100gr de amêndoas laminadas

Farinha de mandioca (prefiro a torrada)

PREPARO
40 MIM

RENDIMENTO 
12 PORÇÕES

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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com abacaxiSALADA DE REPOLHO 

PREPARO
30 MIM

RENDIMENTO 
10 UNIDADES

1/2 repolho branco fatiado fino na

mandoline

1/2 repolho roxo fatiado fino na

mandoline

01 cenoura grande ralada

01 abacaxi grande picado sem o miolo

01 lata de milho verde

300g de presunto ralado

½ caixa de creme de leite (ou a gosto)

01 cebola grande ralada

01 xícara de cheiro verde picado

Maionese a gosto (uso a caseira)

100g de ameixa sem caroço

100g de pêssego em calda picado

INGREDIENTES:

Misture o repolho, a cenoura, o

abacaxi, o milho, o presunto, o creme

de leite, a cebola, o cheiro verde e a

maionese. Ajuste o sal, se precisar.

Decore com as ameixas e o pêssego

picado. Sirva gelada.

MODO DE PREPARO:

INGREDIENTES:
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O fechamento da viagem requer algo tão sublime quanto

à própria viagem. Já imaginou chegar de um cruzeiro e não

ter onde aportar? Não ter um “Obrigado por ter viajado

conosco”?

SOBREMESAS



RENDIMENTO
10 UNIDADES

Sorvete

01 lata de leite condensado

01 medida (da lata) de leite integral

02 bananas-nanicas

02 colheres (sopa) suco de limão

Calda de chocolate

200g de chocolate meio amargo

100g de creme de leite

50g de manteiga

Farofa doce

01 xícara de chá de açúcar demerara

01 ½ xícara de amêndoas torradas e trituradas

(pode ser nozes, amendoim, castanhas de caju)

01 xícara de biscoito tipo maizena triturado

04 colheres de sopa de margarina derretida

01 xícara de chocolate em pó (pode ser

achocolatado)

01 xícara de farinha de mandioca torrada.

com calda de chocolate
SORVETE DE BANANA 

PREPARO
60 MIM + 03 HORAS DE
CONGELAMENTO

INGREDIENTES:
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Sorvete: Bata no liquidificador o leite condensado com o leite, as bananas e o

suco de limão no liquidificador. Coloque em um recipiente refratário e leve ao

freezer por cerca de 3 horas ou até que o sorvete esteja consistente.

Calda de chocolate: Coloque em uma panela o Chocolate picado com a manteiga

e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, após derreter coloque o creme de leite e

misture até obter uma calda homogênea. Sugestão: Sirva sempre quente.

Farofa doce: Misture em uma tigela todos os ingredientes até obter uma mistura

homogênea. Monte as taças de sorvete colocando um pouco da calda de chocolate,

uma bola de sorvete de banana e a farofa doce.

Os sorvetes: caseiros preparados com frutas ficam nutritivos, deliciosos e

refrescantes. Querendo, substitua as bananas por um abacate, manga ou ainda uma

fatia grande de mamão.

RENDIMENTO
10 UNIDADES

com calda de chocolate
SORVETE DE BANANA 

PREPARO
60 MIM + 03 HORAS DE
CONGELAMENTO

MODO DE PREPARO:
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RENDIMENTO
12 PORÇÕES

Massa

02 xícaras (chá) de farinha de trigo

04 colheres (sopa) de manteiga

Meia lata de creme de leite

01 colher (chá) de fermento em pó

Sal a gosto

Recheio

01 lata de leite condensado

06 colheres (sopa) de suco de limão

Meia lata de creme de leite

01 colher (sopa) de zest de limão (aquelas

raspas da casca)

Cobertura

03 claras 

06 colheres (sopa) de açúcar

limão
TORTA DE

PREPARO
90 MIM 

INGREDIENTES:

Recheio

Misture bem o leite moça com o suco de limão até que adquira consistência de

creme. Incorpore o Creme de Leite e as zests de limão.

Cobertura

Bata as claras em neve, junte aos poucos o açúcar e continue batendo até obter um

merengue bem firme. Recheie a torta com o creme de limão, cubra-a com a

cobertura e volte a torta ao forno por cerca de 10 minutos, para dourar o merengue.

Sirva gelada.

MODO DE PREPARO:

Massa

Peneire a farinha, faça uma cova no

centro e coloque a manteiga, o creme

de leite e o fermento. Misture-os com

as pontas dos dedos, juntando a

farinha até que seja toda incorporada à

massa e que solte completamente das

mãos. Deixe descansar por cerca de 30

minutos na geladeira. Abra a massa,

forre uma forma de aro removível

(25cm de diâmetro), fure o fundo com

um garfo e asse em forno pré aquecido

a 200ºC por cerca de 20 minutos.

Enquanto isso prepare o recheio e a

cobertura.
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02 latas de leite condensado

01 colher (sopa) de manteiga

06 colheres (sopa) de chocolate em pó

06 ovos

A mesma medida (da lata) de leite

50ml de licor de cacau

400ml de creme de leite fresco (ou pode ser o

de lata)

300g de nozes picadas

200g de chocolate meio amargo picado

Nozes inteiras para decorar

Em uma panela, coloque o Leite Moça, a manteiga e o chocolate em pó. À parte,

dissolva as gemas no leite e passe por uma peneira. Acrescente à mistura de

chocolate e leve ao fogo até chegar a ponto de brigadeiro mole. Retire, acrescente

o licor de cacau e espere esfriar. Acrescente as claras batidas em neve e o creme

de leite. Misture as nozes e o chocolate meio amargo picado e despeje em uma

vasilha adequada. Leve à geladeira por cerca de 6 horas. Enfeite com nozes

inteiras.

RENDIMENTO
08 PORÇÕES

chocolate e nozes
CREME DE 

PREPARO
40MIN + 06 HORAS DE  GELADEIRA

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:
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01 lata de leite condensado

02 medidas e meia (da lata) de leite

01 vidro de leite de coco (200ml)

Meia xícara (chá) de maisena

Calda de Ameixa:

01 xícara e meia (chá) de açúcar

150g de ameixas pretas

01 pedaço de canela

02 cravos-da-índia

MODO DE PREPARO:

Manjar: em uma panela, misture bem o leite condensado com o leite, o leite de

coco e a maisena. Leve ao fogo, mexendo sempre, até obter um creme grosso.

Retire do fogo, despeje em uma forma com furo central (19cm de diâmetro ou em

formas individuais) molhada e leve à geladeira por cerca de 4 horas.

Calda de Ameixa: em uma panela, misture o açúcar com as ameixas, a canela, o

cravo e duas xícaras e meia (chá) de água, leve ao fogo e cozinhe por cerca de 10

minutos, após iniciar fervura. Sirva fria com o manjar.

RENDIMENTO
 16 PORÇÕES

Aroma
MANJAR BRANCO 

PREPARO
30MIN + 04HORAS DE GELADEIRA

INGREDIENTES:
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03 ovos

01 lata de Leite condensado

100g de manteiga

05 colheres (sopa) de farinha de trigo

01 xícara (chá) de queijo meia-cura ralado

200g de coco seco ralado

01 xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO:

Passe as gemas pela peneira, junte as claras e bata com um batedor de arame por

cerca de 30 segundos. Junte o Leite condensado e a manteiga, misture bem e

adicione a farinha de trigo, o queijo e o coco aos poucos, mexendo até ficar

homogêneo. Coloque forminhas de papel dentro de formas de empada. Despeje a

massa e leve ao forno 200°C pré-aquecido, por cerca de 35 minutos ou até dourar.

Misture o açúcar com uma xícara (chá) de água e leve ao fogo baixo sem mexer.

Espere engrossar até obter ponto de fio e distribua sobre as queijadinhas. Sirva.

RENDIMENTO
25 UNIDADES

QUEIJADINHA

PREPARO
45 MIN 

INGREDIENTES:
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Vinhos para sua Ceia

 

E como toda boa viagem, a bebida é fundamental, ela trás alegria e diversão e

finaliza com chave de ouro qualquer evento. Seja um suco, um refrigerante, uma

cerveja, um drink ou o bom e velho vinho a harmonização tem que ser perfeita. 

 

E para você não errar na hora de servir os vinhos nas festas de Fim de Ano, siga a

dica básica da harmonização de vinhos, independente do tipo de uva utilizada:

 

Vinho Tinto – Carne Vermelha

Vinho Branco – Carne Branca

A partir daí podemos começar a combinar cada uva com cada corte, tempero e modo

de cocção, e com isso as possibilidades vão se ampliando, podendo até criar um

contraponto nessa regra, mas isso já é coisa para especialista.

BÔNUS





As carnes vermelhas combinam muito bem com vinho tinto. A harmonia entre

esse dois é intensa. Porém, como dissemos os diferentes tipos cortes, temperos

e cocção influenciam na hora de indicar qual é o melhor rótulo para cada caso.

 

Por exemplo, uma carne assada ou e churrasco, vai bem com vinhos das uvas

Cabernet Sauvignon, Tannat, Malbec e Syrah. Já os preparos mais leves, como

carpaccio, almôndegas, carne de panela ou steak vão bem com vinhos menos

encorpado, como os Pinot Noir, Merlot e o Carmenère.

HARMONIZANDO
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Os frutos do mar são bem mais leves e assim como a carne de aves, harmonizam

muito bem com vinhos brancos, espumantes e vinhos rosés.

As moquecas vão muito bem com Sauvignon Blanc e Riesling. Já as receitas que

levam leite de coco e dendê harmonizam melhor com espumantes e vinhos rosés.

Quando o assunto é aves (as domesticadas frango, pato, peru...), o que vai

influenciar o vinho são os temperos que acompanham a receita. Se o prato usar

ervas em sua composição, de novo quem combina são os vinhos brancos

Sauvignon Blanc, Riesling, que juntos com o Chardonnay trazem um excelente

frescor, fazendo uma verdadeira explosão  dos aromas e sabores. Já o tradicional

frango assado harmoniza lindamente com o tinto Sangiovese.

HARMONIZANDOHARMONIZANDO
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As carnes de caça possuem um sabor intenso por natureza, então precisam de

vinhos mais encorpados para acompanhá-las. O Cabernet Sauvignon é um bom

acompanhamento, por exemplo, com as carnes de cordeiro e javali, assim como o

Syrah, já que as carnes de caça são mais magras e leves. Outra importante dica é

escolher vinhos já maduros, de safras mais antigas. Os vinhos das regiões da

Borgonha, na França, e Rioja, na Espanha, são exemplos de regiões tradicionais e

com excelentes vinhos para acompanhar um bom prato com carne de caça.

HARMONIZANDOHARMONIZANDO
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