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TEMPO DE CELEBRAR 

FIM DE ANO É MOMENTO DE COMEMORAR. As metas do ano vão 
dando espaço aos novos planos, e o que a gente mais quer é estar 
cercado de amigos e familiares. Hora de celebrar as conquistas e esperar 
o que nos reserva para o ano que se inicia. É tempo de festa! 
Neste clima, a última edição da revista Gastronomia Angeloni chega as suas 
mãos com cardápios variados para quem quer receber em grande estilo 
neste fim de ano. Não importa se a sua ideia de festa é curtir com amigos 
ao ar livre ou promover um jantar sofisticado para poucos e bons. Você vai 
encontrar as receitas perfeitas para todas as ocasiões nas próximas páginas. 
Trazemos também um Natal em família para reunir todo mundo ao 
redor da mesa com comidas saborosas e bom papo, do jeito que a 
gente gosta. Para o Ano-Novo, montamos um cardápio com o hype do 
Réveillon, para curtir a festa com comidinhas deliciosas e descontraídas. 
Tudo prático, saboroso e especial como seus convidados. 
Quer mais? Dicas de drinques, sobremesas e até a quantidade de bebida 
e comida que você precisa para que sua celebração seja um sucesso. 
Vem brindar com a gente nas próximas páginas. 

Um ótimo Natal e um 2018 cheio de realizações!

Boa leitura!

EQUIPE ANGELONI
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É UMA BRASTEMP

COPOS BORGONOVO

Encontre  
no Angeloni
Os melhores produtos para facilitar seu dia a dia  
e levar mais sabor e conforto para a sua cozinha

Um refrigerador que se ajusta a você

 >   FREEZER NA PARTE INFERIOR, painel frontal em LED para controle 

e ajuste de funções programáveis, conjunto de prateleiras versáteis que 

se ajustam conforme a necessidade, adega retrátil, gaveta especial para 

latas e long necks que pode ser usada tanto na geladeira como no free-

zer. E o freezer ainda tem sistema que garante gelo mais rápido graças 

ao sistema Turbo Ice. Esta é a Geladeira Brastemp Frost Free 478 litros 

(BRE58AK), que vai mudar o seu conceito de refrigerador.

Mais requinte à mesa 

 >

 NA HORA DE MONTAR UMA MESA, a escolha de cada peça é mui-

to importante para deixá-la linda e em harmonia. Isso significa com-

binar as melhores louças com talheres, guardanapos e, claro, copos. 

Pensando nisto, a marca italiana Borgonovo traz linhas desenvolvidas 

com vidros de alto padrão de qualidade para atender as necessida-

des e o gosto dos seus clientes. Você sentirá a diferença a cada gole  

–e sua casa ficará muito mais elegante.  

LOISON

O s  autêntico s    
panetone s  italiano s

 >  DIRETAMENTE D E VICENZA, na Itália, o 

Angeloni traz para o seu Natal o s  

  panetone s  Loison, que há 75 anos faz em  

história em seu país e já conquistaram o 

mundo. A linha disponível em nossas lojas 

tem diversos sabores,  todos utilizando mé-

todos tradicionais e artesanais de produção. 

Tangerina, recheio de rosas, gotas de choco-

late, frutas cristalizadas e amêndoas... 

dá vontade de levar todos para casa!





Fontes: Cláudia Matarazzo, especialista em etiqueta, Vinícius Rojo, da Rojo Criatividade Gourmet (SP), e Ogham Teixeira, da Ghee Banqueteria (SP).
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Como planejar seu evento

MONTANDO UMA  
MESA FORMAL

Preparar uma festa é pensar em cada detalhe. Mas um sempre traz mais preocupação: quanto comprar de 
comida e bebida. Afinal, como não faltar nem sobrar muita coisa? O número de convidados e o tempo es-
timado de duração da festa ajudam a definir essa quantidade. Para ajudá-lo nesta tarefa, montamos uma 
tabela com uma estimativa de consumo por pessoa para um evento com quatro horas de duração. E ainda 
mostramos como montar a mesa perfeita para aquele jantar especial. Siga as orientações dos banqueteiros 
e garanta o sucesso da sua próxima comemoração!

Garfos, facas, taças, sousplats... se 
você também fica confuso na hora 
de montar uma mesa formal, mas 
quer arrasar nas festas, siga estas 
dicas e não erre mais 

Estimativa por pessoa para eventos com cerca de 4 horas de duração

Na hora de contratar um serviço externo, tenha certeza  
de que ele vai atender bem seu número de convidados; 
estas contas simples podem ajudar:

ESTRUTURA

Na hora de planejar a festa, bate a dúvida de que quantidade de  
comida ou bebida comprar? Para ajudar nesta difícil tarefa, siga essas dicas

Festa sem imprevistos

DICAS ÚTEIS PARA FESTEJAR

* Considere as quantidades de cada bebida de acordo com o 
perfil do convidado. Uma pessoa que bebe vinho não deve ser 

contabilizada na quantidade de cerveja, e vice-versa

1 garçom  
+ 1 ajudante (cumim)  
para cada 10 pessoas

 1 chef de cozinha + 1 
ajudante (cozinheiro)  
para cada 20 pessoas

Sorvete: 150 g

 Refrigerante  
ou suco:  
400 ml

Cerveja:  
3 a 4  

latinhas

Destilado: 
200 ml

Vinho:  
meia garrafa

Água:  
200 ml

BEBIDAS* SALGADOS

DOCES

Salgados  
ou canapés:  

5 a 8 un.

Queijos 
e frios: 
150 g

Carnes, 
aves  ou 

pescados: 
200 g 

Churrasco: 
400 g

Risoto 
(prato):  
200 g

Massa (prato 
principal): 

200 g

Massa 
(acomp.): 

120 g
Salada 

de folhas: 
50 g

Arroz ou 
legumes: 

80 g

Docinhos 
individuais:  

6 a 8  
             unidades

Tortinhas:  
2 unidades

Bolo: 100 g

1. Garfo de salada
2. Garfo de peixe
3. Garfo de mesa
4. Prato para pão e faca para manteiga
5. Sousplat
6. Prato de jantar
7. Guardanapo
8. Talheres para sobremesa
9. Taça de água
10. Taça de vinho
11. Faca de mesa
12. Faca de peixe
13. Colher de sopa 

1. 2. 3. 4. 6. 8.7. 9. 10. 11. 13.12.5.



Suqueiras e enfeite de natal Villa Pano

Natal em família
Reunir a família em torno de uma mesa com boa  

comida é um dos grandes prazeres da vida; em ocasiões 
festivas, esses encontros são ainda mais especiais

As festas de fim de ano são o momento de celebrar 
as conquistas, compartilhar planos e curtir a família 
no maior aconchego. E o Natal, por todo seu signifi-

cado, é a data em que essa confraternização fica ain-
da mais especial. Se você vai receber família e amigos 
em casa, a especialista em etiqueta Claudia Mataraz-
zo dá a dica: "Vale tudo: cores, acessórios divertidos, 

enfeites e muita comida", conta. "Sem excessos,  
claro. Mas sem medo de ser feliz." ➻

Água de 
JamaicaMojito 

sem  
álcool 

Encontre  
no Angeloni

Encontre  
no Angeloni

Veja as 
receitas na 
página 25



Levante a pele do peru e espalhe 
uma generosa camada de 

manteiga entre a carne e a pele 
antes de levar ao forno; isso  
vai deixar a carne suculenta

Porta-guardanapo Villa Pano
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A estrela do jantar 

Peru glaceado ao mel e recheado com farofa de castanha
Batatas recheadas com gorgonzola e bacon
Por Ghee Banqueteria  
RENDE 10 PORÇÕES

Uma mesa de Natal não seria completa  
sem o clássico peru assado, aqui recheado 
com farofa de castanhas e acompanhado  
por deliciosas batatas recheadas 

PARA A FAROFA DE CASTANHA-DO-PARÁ

100 g de cebola picada
100 g de manteiga
150 g de castanha-do-pará triturada
700 g de farinha de mandioca
Sal a gosto
 

PARA O PERU

1 peru de aproximadamente 7 kg
Farofa de castanha-do-pará (o quanto baste para rechear)
Manteiga para untar
1 e ½ l de sidra
200 g de cebola picada
10 g de cardamomo
500 g de bacon fatiado
100 g de mel

PARA AS BATATAS

2 kg de batatas
Sal a gosto
1 maço de alecrim
200 g de queijo gorgonzola
1 kg de bacon em fatias

PARA OS FIGOS

1 bandeja de figo fresco  

PARA O MOLHO

100 g de pão torrado  
(continua na próxima página)

glaceado
ao mel

Peru

e batatas recheadas 
com gorgonzola  

e bacon

Encontre  
no Angeloni

Encontre  
no Angeloni

Encontre  
no Angeloni



Na falta do queijo gorgonzola,  
recorra a outros queijos de mofo azul, 

como o roquefort e o saint Agur;  
se achar o sabor muito forte,  
a muçarela também vai bem

18 GASTRONOMIA Nov | Dez 2017

Clássico revisitado
 >  O PERU ASSADO é sempre a pièce 

de résistance em uma mesa de festa. 

Nesta receita, o toque inusitado vem 

ainda na farofa com castanha-do-

-pará e no molho de sidra que o 

acompanha. Mas os acompanha-

mentos também merecem atenção. 

Os figos assados na finalização do 

peru absorvem o sabor do mel e das 

especiarias do molho. As batatas, 

preparadas com queijo gorgonzola e 

bacon, têm uma apresentação sin-

gular e sabores marcantes.

(continuação)
Peru glaceado ao mel e recheado  
com farofa de castanha
Batatas recheadas com gorgonzola e bacon

PREPARANDO A FAROFA

Doure a cebola na manteiga, adicione as castanhas e, em 
seguida, a farinha e o sal. Mexa e deixe no fogo até dourar.

PREPARANDO O PERU

Recheie o peru com a farofa de castanha-do-pará, amarre  
as pernas e as asas do peru. Pincele manteiga em toda a ave. 
Coloque em uma assadeira com 1 litro de sidra, a cebola e o 
cardamomo. Leve ao forno preaquecido a 130 °C por 1 hora. 
Após esse tempo, retire o peru do forno e enrole bacon em 
cada metade da coxa. Pincele o peru com mel, aumente a 
temperatura para 190 °C e deixe por mais 1 hora.

PREPARANDO AS BATATAS

Pré-asse as batatas com sal e alecrim até ficarem macias. 
Retire do forno. Corte as batatas em lâminas, sem chegar 
até o final para que as fatias fiquem todas presas. Entre 
uma lâmina e outra, recheie com gorgonzola e uma fatia de 
bacon. Finalize no forno junto com o peru, quando estiver 
faltando 30 minutos para terminar de assar a ave. 
 
PREPARANDO OS FIGOS

Cortes os figos ao meio e coloque para assar  
com o peru nos últimos 15 minutos de forno.
 
PREPARANDO O MOLHO

Depois de retirar o peru da assadeira, coloque 1 litro de água 
fervente na forma, raspe o fundo da assadeira e coloque em 
uma panela ao fogo. Deixe ferver e acrescente o restante 
da sidra e as raspas de pão torrado. Deixe por mais alguns 
minutos no fogo, para engrossar.
 
FINALIZAÇÃO

Disponha o peru em uma travessa e decore com os figos. 
Jogue o molho por cima e sirva com as batatas recheadas.

»Dica do Sommelier
JEAN BOUCHARD  

GEVREY-CHAMBERTIN  

Cor vermelho rubi e grande 
expressão aromática 

de frutas negras que se 
integram ao toque de 

ervas. Este saboroso vinho 
da Borgonha (França), 

feito com a uva Pinot Noir, 
apresenta paladar com 
bom volume de boca e 

deliciosa maciez



Aumente a temperatura do forno nos 
minutos finais para dourar o tender. 
Aplicar um pouco de geleia de frutas 

sobre a pele também proporciona 
aquela caramelizada
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Tender cervejeiro 

Arroz com lentilhas e cebolas douradas  - Por Rita Atrib | Buffet Petit Comitê
RENDE 4 PORÇÕES

Tender na cerveja IPA com blueberries - Por Ghee Banqueteria
RENDE 6 PORÇÕES

Inove no preparo do tender com um molho  
à base de cerveja IPA; para dar sorte,  
o tradicional arroz com lentilhas acompanha

INGREDIENTES

80 g de lentilha
750 ml de água
Sal a gosto
200 g de cebola
40 ml de azeite

INGREDIENTES

1,4 kg de tender desossado
1 pacote de cravos-da-índia
200 g de cebola picada 
100 g de manteiga 

PREPARO

Cozinhe as lentilhas na água com um pouco de sal até ficar “al 
dente” e reserve com a água do cozimento. Refogue a cebola no 
azeite até dourar e reserve a cebola. Refogue o arroz no azeite usado 
para dourar as cebolas. Acrescente os condimentos e coloque a 
lentilha com a água do seu cozimento. Acerte o sal. Se necessário, 
acrescente um pouco mais de água. Quando o arroz estiver cozido, 
sirva com as cebolas douradas por cima.

PREPARO

Faça cortes superficiais no comprimento e na largura do tender e espete os 
cravos-da-índia. Em uma panela, doure a cebola na manteiga, sele o tender e 
adicione um copo de água (200 ml). Quando ferver, retire do fogo e leve ao forno 
preaquecido a 170 °C. Deixe assar por 30 minutos, regue com a cerveja e deixe 
assar por mais 10 minutos. Retire o tender do forno e reserve. Adicione mais um 
copo d’água na assadeira, raspe o fundo e coloque tudo em uma panela. Leve  
ao fogo e deixe ferver. Retire do fogo, coe e acrescente os blueberries. Fatie o 
tender e sirva em uma travessa com o molho.

Sorte e sabor
 >  O TENDER É UM CLÁSSICO das 

festas de fim de ano. Além de ser a 

garantia de uma carne macia e sa-

borosa, com seu aroma defumado, é 

perfeito na companhia de frutas. Esta 

receita inova na adição da cerveja IPA, 

que confere um amargor ao molho, 

além de harmonizar perfeitamente 

com o blueberry. Para acompanhar, 

o arroz com lentilhas ganha charme 

temperado com pimenta-síria, comi-

nho e canela em pó. As cebolas cara-

melizadas coroam o prato com sabor 

tostado –sem contar que, para quem 

acredita, lentilha é sinal de boa sorte!

Tender 
na cerveja IPA 
com blueberries 

e cebolas douradas
lentilhas

Arroz com

200 g de arroz branco 
1 pitada de pimenta-síria
1 pitada de cominho em pó
1 pitada de canela

400 ml de água (2 copos)
500 ml de cerveja IPA
200 g de blueberries

»Dica do Sommelier
ESPUMANTE PONGRÁCZ  

ROSÉ BRUT 

Feito com as uvas Pinot Noir 
e Chardonnay, o vinho sul-

africano tem linda coloração 
rosa salmão com borbulhas 

pequenas e constantes. 
Aromas complexos, com 
notas delicadas de pão 
tostado e morangos. No 
paladar, apresenta um 
perfeito equilíbrio, com 
espuma extremamente 

cremosa e macia



Você pode 
variar a receita 
introduzindo 

novos sabores, 
como chocolate 
branco, doce de 
leite e Nutella

Mini pinhas Villa Pano e porta-doces Ideia Única

23GASTRONOMIA Nov | Dez 2017

Extravagância de chocolate  

Bolo de palha italiana
RENDE 1 BOLO GRANDE

Biscoito caseiro e creme de chocolate: 
um bolo inspirado que vai muito 
além do tradicional docinho

PARA O BISCOITO

500 g de amido de milho
100 g de manteiga (½ tablete)
1 gema
1 lata de leite condensado

PARA O BOLO 

2 latas de leite condensado
3 col. (sopa) de manteiga
300 g de chocolate amargo
1 xíc. (chá) de creme de leite
Biscoito para montar 
Raspas de chocolate para decorar

PREPARANDO O BISCOITO 
Amasse todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Faça 
bolinhas com a massa, disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga 
untado e achate as bolinhas. Asse em forno preaquecido em temperatura 
baixa (160 °C) até o biscoito firmar. Retire do forno e deixe esfriar.

PREPARANDO O BOLO 
Comece pelo creme de chocolate: coloque o leite condensado, a manteiga e 
o chocolate na panela. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre até começar 
a desgrudar do fundo. Acrescente o creme de leite e mexa até homogeneizar. 
Unte com manteiga uma forma pequena de fundo removível. Forre com uma 
camada de biscoitos despedaçados e cubra com uma camada fina do creme 
de chocolate. Continue intercalando as camadas até terminar com uma camada 
do creme. Mantenha em geladeira por pelo menos 1 hora, retirando 10 minutos 
antes de servir. Decore com raspas de chocolate e com as migalhas de biscoito.

O bolo de palha 
italiana também 
pode ser servido 

em porções 
individuais; 

asse os biscoitos 
menores, assim 

você monta 
pequenos bocados 

de sabor

 >

palha 
Bolo de
italiana

»Dica do Sommelier
VINHO DO PORTO SANTA 

EUFÊMIA RUBY 

Elaborado em um cuidadoso 
processo em que as castas  

são colhidas manualmente.  
O resultado é um belo e 

autêntico vinho do Porto de 
tonalidade vermelho rubi, 

que oferece uma agradável 
sensação aromática de frutas 

vermelhas em compota. O 
paladar é doce, com boa acidez
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Torta de legumes  
e queijo branco
RENDE 1 TORTA MÉDIA

INGREDIENTES

1 xíc. (chá) de farinha  
de trigo 
½ xíc. (chá) de aveia  
em flocos finos 
3 col. (sopa)  
de manteiga
Água gelada  
(o quanto baste) 
1 berinjela
1 abobrinha 
2 tomates
1 pimentão vermelho 
1 xíc. (chá) de ricota picada 
Azeite a gosto 
Ervas frescas a gosto 
Sal e pimenta-do-reino

PREPARO

Em uma tigela, misture a farinha, a 
aveia e a manteiga até obter uma 
textura de farofa. Adicione a água 
aos poucos, uma colher por vez, 
amassando. Quando a massa der 
liga e desgrudar dos dedos, forme 
uma bola e deixe descansar por 15 
minutos antes de abrir. Enquanto a 
massa descansa, queime a casca dos 

vegetais na boca do fogão. Passe-
os na água para retirar o excesso de 
pele queimada e fatie, descartando 
as sementes. Abra a massa com rolo 
em uma superfície enfarinhada e 
forre uma forma de torta. Disponha 
os vegetais fatiados dentro da 
massa, regue com azeite e leve ao 
forno preaquecido em temperatura 
média. Asse por 20 minutos, ou até 
a massa dourar levemente. Retire 
do forno, espalhe a ricota, tempere 
com sal e pimenta-do-reino e sirva 
salpicada com ervas.

Água de Jamaica 
RENDE 1 JARRA

INGREDIENTES

1 litro de água
1 xíc. (chá) de flor de hibisco  
desidratada
Açúcar a gosto
Limão em rodelas
Gelo

PREPARO

Ferva a água, junte o hibisco,  
tampe e desligue o fogo. Resfrie  
o chá, coe e adoce. Sirva com  
gelo e rodelas de limão

Mojito sem álcool 
RENDE 1 JARRA

INGREDIENTES

8 ramos de hortelã
Açúcar a gosto
2 limões
Gelo
½ litro de água de coco
½ litro de água com gás

PREPARO

Separe as folhas de metade dos 
ramos de hortelã e macere em  
uma jarra com o açúcar e o suco  
dos limões. Coloque bastante gelo  
e complete com a água de coco  
e a água com gás. Decore com  
os ramos de hortelã reservados.

Torta de legumes  
e queijo branco

Coloque três doses 
de vodca na água 
de Jamaica e rum 

no mojito para 
versões alcoólicas



Talher Villa Pano

Carpaccio de 
pupunha com 
vinagrete de 
framboesa

Sofisticação no menu
Um jantar formal não precisa ser chato ou complicado, muito pelo contrário; 

uma festa chique e deliciosa é uma ótima maneira de celebrar 

Uma refeição sofisticada requer, principalmente, receitas elaboradas 
com ingredientes nobres e de qualidade. O serviço deve ter detalhes 

de finalização, como ervas e brotos, que valorizam a apresentação com 
delicadeza. Para a especialista em etiqueta Claudia Matarazzo, receber 
em grande estilo requer controle nos excessos. Por isso, uma festa com 
cores sóbrias e escuras dão muita classe e valorizam os pratos servidos 
-as verdadeiras estrelas da noite. Para dar um toque a mais de sofisti-

cação, aposte em talheres trabalhados. ➻

Veja a  
receita na 
página 37



O preparo simples da lagosta  
valoriza seus sabores; se preferir,  
opte por outros tipos de chutney, 

como de manga ou abacaxi

Enfeite de Natal Tok & Stok e colher Villa Pano
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Simplicidade e refinamento  

Lagosta grelhada com chutney de laranja 
RENDE 2 PORÇÕES

O preparo da lagosta na grelha  
preserva o seu sabor, aqui  
valorizado pelo chutney de laranja

PARA O CHUTNEY  
450 ml de azeite 
3 laranjas picadas sem  
cascas e sem sementes 
1 col. (sopa) de alho picado 
1 col. (sopa) de gengibre picado 
1 cebola roxa cortada em fatias 
½ xíc. (chá) de açúcar  
demerara ou mascavo
3 col. (sopa) de vinagre  
de vinho branco 
3 cravos-da-índia 
2 col. (sopa) de azeite

PARA A LAGOSTA 
4 caudas de lagosta 
3 col. (sopa) de manteiga
Sal e pimenta-do-reino a gosto

PREPARANDO O CHUTNEY

Coloque os ingredientes em uma panela e cozinhe em fogo brando, 
mexendo de vez em quando, por cerca de 40 minutos ou até obter 
uma textura de molho. Reserve. 

PREPARANDO A LAGOSTA 
Corte as caudas das lagostas ao meio. Derreta a manteiga  
em uma frigideira e coloque as caudas cortadas, com a parte  
da carne em contato com a frigideira. Cozinhe em fogo baixo  
até que a carne esteja cozida, com cor branca intensa. Tempere  
com sal e pimenta e sirva com o chutney de laranja.

Nesta montagem, 
o chutney na 

colher traz um 
charme extra na 
hora de levar o  

prato à mesa

 >

grelhada
Lagosta

com chutney

Atração principal
 >  A LAGOSTA É UMA IGUARIA nobre 

e de sabor refinado. Por isso, seu 

preparo deve ser simples, valori-

zando suas características, sem que 

nada se sobreponha a ela. Nesta 

receita, o crustáceo é grelhado com 

um pouco de manteiga. Na finaliza-

ção, sal e pimenta-do-reino. Como 

acompanhamento, um chutney de 

laranja, que traz a acidez da fruta e 

o perfume das especiarias, comple-

mentando o sabor da carne.

»Dica do Sommelier
JEAN BOUCHARD  
CHABLIS BLANC      

Produzido pela vinícola 
Jean Bouchard, na região 

de Borgonha, França. 
Concebido a partir da 

instigante uva Chardonnay, 
tem cor amarelo-palha. 
Os aromas são intensos 

com toques cítricos e notas 
minerais. No paladar  
é seco e refrescante



Para obter uma carne mais suculenta, sele 
a peça em uma panela grande com óleo 
bem quente. Isso vai formar uma crosta 
protetora que impede seu ressecamento

Taça, copo e bolas de natal Tok & Stok
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Cordeiro aromático  

Cordeiro marroquino
RENDE DE 8 A 10 PORÇÕES

Um pernil recheado com cuscuz  
marroquino compõe um prato completo  
e festivo, que dispensa acompanhamentos 

INGREDIENTES

½ xíc. (chá) de cuscuz marroquino 
1 xíc. (chá) de chá de hortelã 
1 pernil de cordeiro desossado 
Sal e pimenta-do-reino a gosto 
2 col. (chá) de sementes de coentro 
2 col. (chá) de sementes de cominho 
1 col. (chá) de canela 
½ xíc. (chá) de uvas-passas
½ xíc. (chá) de amêndoas picadas
2 col. (sopa) de pinoles

PREPARO

Em uma tigela, coloque o cuscuz e despeje sobre ele o chá de hortelã 
ainda quente. Deixe hidratar. Coloque o pernil em uma tábua e faça 
cortes perpendiculares, abrindo a peça em formato de manta. Tempere 
com sal e pimenta. Quando o cuscuz estiver hidratado, junte o restante 
dos ingredientes, fazendo o recheio. Disponha o recheio sobre a manta 
de cordeiro e enrole formando um rocambole de carne. Amarre a peça 
com barbante e leve ao forno preaquecido em temperatura média. 
Unte a peça com azeite e asse de 40 a 60 minutos, ou até que a carne 
esteja no ponto de cozimento desejado (bem ou malpassada).

Antes de fatiar o 
pernil e levá-lo 
à mesa, deixe-o 
descansar por 

pelo menos  
10 minutos, isso 
impede que ele 

desmanche
 >

Influências do Oriente
 >  O CORDEIRO MARROQUINO en-

canta por sua apresentação suntuo-

sa e aromas. O recheio, com cuscuz, 

amêndoas e especiarias, dispensa 

acompanhamentos –uma salada de 

folhas é mais que suficiente. Os tem-

peros que remetem ao Oriente estão 

todos lá: das sementes de cominho à 

canela, além de pinole e hortelã. Um 

prato com toque étnico que, com cer-

teza, é uma alternativa aos tradicio-

nais cardápios de festa. 

marroquino
Cordeiro

»Dica do Sommelier
STELLENZICHT RHAPSODY 

O vinho da África do Sul 
produzido com as uvas 
Syrah e Pinotage tem 

coloração vermelha com 
bordas roxas, aroma 

complexo com notas de 
frutas negras, tabaco e 

especiarias finas. Paladar 
intenso com grande final de 

boca macio e persistente



Porta-bolo Ideia Única

Suflê de frutas 
vermelhas 
RENDE 4 PORÇÕES 

PARA A CALDA 

500 g de frutas vermelhas  
(frescas ou congeladas) 
1 xíc. (chá) de açúcar
2 col. (sopa) de limão 
½ xíc. (chá) de água 

PARA O SUFLÊ 

500 g de frutas  
vermelhas congeladas 
2 xíc. (chá) de açúcar
100 ml de água 
2 col. (sopa) de amido de milho
1 col. (chá) de  
fermento em pó 
8 claras de ovos 
Manteiga para untar 

PREPARANDO A CALDA 

Coloque todos os ingredientes em 
uma panela e cozinhe em fogo baixo 
até obter a consistência desejada. 
Reserve. 

PREPARANDO O SUFLÊ   
Bata as frutas, o açúcar e a água 
no liquidificador. Reserve. Bata as 
claras em neve. Junte delicadamente 
a mistura de frutas às claras e 
acrescente o amido de milho e 
o fermento. Despeje nas formas 
untadas com manteiga e asse em 
forno preaquecido em temperatura 
baixa (160 °C) até firmar. Sirva assim que 
retirar do forno, acompanhado da calda. 

A delicada 
sobremesa ganha 

aqui uma calda 
consistente de 

frutas vermelhas, 
que garante ainda 

mais sabor  
ao jantar

 >Suflê
de frutas

vermelhas



Deixe a torta na geladeira por  
algumas horas antes de servir;  
isso facilita na hora de cortar 

Pratos Studio Heloisa Galvão e bolas de natal Tok & Stok
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Doce na medida 

Torta de pera com chocolate belga - Por Ghee Banqueteria 
RENDE UMA TORTA GRANDE

Flan de chocolate e peras  
caramelizadas: combinação perfeita  
para uma sobremesa inesquecível

PARA A MASSA 

80 g de manteiga
80 g de açúcar
100 g de farinha de trigo
80 g de farinha de amêndoas
1 ovo
1 pitada de sal
 

PARA O RECHEIO

500 ml de creme de leite fresco
260 ml de leite
½ fava de baunilha
100 g de açúcar
4 ovos
160 g de chocolate amargo
4 peras williams
2 miniperas
120 g de mel

PREPARANDO A MASSA

Misture todos os ingredientes. Abra a massa em uma forma  
redonda de 25 cm aproximadamente, leve ao forno preaquecido  
a 160 °C por 10 minutos. Retire e reserve.
 
PREPARANDO O RECHEIO

Em uma panela, ferva o creme de leite, o leite, a baunilha e o açúcar, 
acrescente os ovos e o chocolate, misture até ficar homogêneo  
e recheie a massa da torta pré-assada. Deixe esfriar. Corte as peras 
ao meio, retire as sementes e fatie cada metade em três pedaços. 
Descasque as miniperas. Em uma panela, adicione o mel e caramelize 
as peras fatiadas e as miniperas em fogo baixo. Coloque as peras 
fatiadas na torta, lado a lado, com espaços de aproximadamente  
3 cm entre elas. Leve ao forno a 160 °C por 15 minutos. Retire  
e deixe esfriar. Disponha duas miniperas no centro da torta. Sirva fria.

Clássico da 
confeitaria, pera e 
chocolate podem 
ganhar um pouco 

mais de doçura  
e novas notas  

de sabor com um 
fio de mel 

 >

Feitos um para o outro
 >  PERA E CHOCOLATE compõem 

uma combinação certeira na confeita-

ria por suas características singulares. 

A fruta, de textura firme e leve acidez, 

fica macia depois de assada e apre-

senta doçura sutil, sendo perfeita para 

o flan de chocolate amargo. A massa 

de farinha de amêndoas com man-

teiga é a base ideal para estruturar o 

doce. O resultado é uma sobremesa 

requintada, de doçura comedida.

Torta de pera
com chocolate belga 

»Dica do Sommelier
NOBLE ONE SÉMILLON      

Vinho australiano 
elaborado com a uva 

Sémillon. Apresenta uma 
cor amarelo-ouro, com 

aromas que lembram 
abacaxi em compotas, mel 
e baunilha. Seu paladar é 
adocicado, deliciosamente 

cremoso e refrescante
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Negroni sbagliato 
RENDE 1 DRINQUE

NGREDIENTES

3 pedras de gelo
30 ml (1 dose) de Campari
1 rodela de laranja
30 ml (1 dose) de vermute rosso
Prosecco ou espumante brut

PREPAR0

Coloque o gelo em um copo old fashio-
ned (baixo e largo). Junte o Campari, o 
vermute, a laranja e complete com o 
prosseco. Mexa suavemente.

Negroni jerez 
RENDE 1 DRINQUE

INGREDIENTES

3 pedras de gelo
30 ml (1 dose) de gim
30 ml (1 dose) de Campari

15 ml (½ dose) de vermute doce
15 ml (½ dose) de jerez
1 rodela de laranja

PREPAR0

Coloque o gelo em um copo old  
fashioned (baixo e largo). Junte o gim,  
o Campari, o vermute, o jerez e a laranja  
e misture com uma colher. 

 

Bellini  
RENDE 1 DRINQUE

INGREDIENTES

30 ml de purê de pêssego* 
Prosecco ou espumante brut 
para completar

*PREPARANDO O PURÊ DE PÊSSEGO

Bata um pêssego sem semente e com 
pele com meia colher de suco de limão. 
Coloque na geladeira até ficar bem gelado.

PREPARO

Em uma taça flûte previamente gelada, 
coloque o purê de pêssego e complete 
com o espumante. Mexa delicadamente 
com uma colher bailarina (que têm  
a alça mais comprida).

 

Kir Royal 
RENDE 1 DRINQUE

INGREDIENTES

15 ml de licor de cassis
1 cereja em calda
Espumante para completar

PREPAR0

Em uma taça flûte previamente gelada, 
coloque o licor de cassis, a cereja e 
complete com o espumante. 

 

Carpaccio de pupunha com 
vinagrete de framboesa 
RENDE 2 PORÇÕES

INGREDIENTES

300 g de pupunha cortada  
em rodelas finas
3 col. (sopa) de pinoles
Vinagrete de framboesa*
1 maço de brotos de beterraba

*PARA O VINAGRETE DE FRAMBOESA 
½ xíc. (chá) de framboesas
3 col. (sopa) de vinagre de vinho tinto 
5 col. (sopa) de azeite 
1 col. (chá) de açúcar  
Sal e pimenta-do-reino  
branca a gosto

PREPARANDO O VINAGRETE 

Misture todos os ingredientes. Com um 
garfo, esmague algumas framboesas, 
deixando algumas inteiras. 

MONTAGEM

Toste as rodelas de pupunha em  
uma frigideira seca, cuidando sempre 
para não queimar. Empilhe nos pratos 
as rodelas de pupunha, intercalando  
cada rodela com um pouco de pinole  
e de vinagrete. Sirva na hora, com  
os brotos de beterraba.

Bellini
Kir Royal 

Negroni Jerez
Negroni Sbagliato



Pratos do Studio Heloisa Galvão, taças Divino Espaço e bandeja Tok & Stok

O hype do Ano-Novo
Para celebrar as novas vibrações, nada como uma festa regada  

a comidinhas e drinques deliciosos e dançar a noite toda

Não é preciso um motivo para reunir os amigos e celebrar a vida, mas a 
perspectiva de um novo ano é sempre inspiradora e garantia de festas 

inesquecíveis com boa música, comida caprichada e drinques especiais. 
Para Claudia Matarazzo, especialista em etiqueta, essas festas vão muito 
bem com um conceito mais clean e minimalista -mas, claro, sem perder 
o charme de um toque mais moderno, aqui representado pelos tons do 
rosa millennial, tendência na moda e no décor. A consultora lembra que 
"as comidinhas devem ser substanciosas para harmonizar com os drin-

ques", já que a ideia é se divertir e dançar até de manhã. ➻

Veja a  
receita na 
página 49

Encontre  
no Angeloni

Encontre  
no Angeloni



Os rolinhos devem ser enrolados com a 
parte brilhante da folha voltada para fora. Na 
falta de folhas de uva, use folhas de couve-

manteiga, mais verdinhas e finas que repolho
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Os charutinhos 
ganham mais 

originalidade ao 
serem servidos 
em taças, com o 
molho embaixo

 >

Rolinho das arábias 

Charutinhos de cordeiro ao molho de tahine
RENDE 2 PORÇÕES

Os charutinhos de cordeiro servidos  
em taças compõem uma entradinha  
charmosa e com muito sabor 

PARA OS CHARUTINHOS

3 colheres (sopa) de azeite
300 g de carne de cordeiro moída ou 
finamente picada 
4 dentes de alho picados 
½ xícara (chá) de arroz
Sal e pimenta rosa a gosto
1 colher (chá) de canela em pó  
1 colher (sopa) de cominho em pó 
Folhas de uva frescas o quanto baste
 

PARA O MOLHO DE TAHINE

¼ de xíc. (chá) de tahine  
(pasta de gergelim)
¼ de xíc. (chá) de creme de leite 
1 dente de alho ralado 
Caldo de 1 limão
Raspas da casca de 1 limão 
Sal a gosto

PREPARANDO OS CHARUTINHOS

Em uma panela funda, aqueça o azeite e coloque a carne e o alho picado. 
Quando a carne tiver perdido o tom rosado, junte o arroz e adicione 1 xícara 
de água. Cozinhe tampado em fogo médio por cerca de 15 minutos, ou até 
que a água tenha sido absorvida e o arroz esteja cozido. Desligue o fogo e 
tempere com sal, pimenta, canela e cominho. Reserve. Ferva água e mergulhe 
cada uma das folhas de uva, deixando cada uma tempo suficiente para ficar 
macia. Escorra as folhas. Sobre cada uma das folhas, coloque um pouco do 
arroz e enrole, fechando os lados da folha para formar o charutinho. Mantenha 
aquecido em banho-maria até a hora de servir. Sirva com o molho de tahine.
 
PREPARANDO O MOLHO 

Misture todos os ingredientes e sirva com os charutinhos.  
Decore com a pimenta rosa.

Charutos na taça
 >  OS CHARUTINHOS RECHEADOS 

com carne e arroz envoltos em folhas 

de uva ou de repolho são consumi-

dos em todo o mediterrâneo, rece-

bendo diferentes nomes e sofrendo 

pequenas alterações em cada país. 

Esta receita é feita com folhas de uva, 

que permitem rolinhos mais delica-

dos e firmes, de cor viva. Seu sabor é 

valorizado pela adição do molho de 

tahine depositado no fundo da taça, 

que permite ao comensal mergulhar 

o rolinho com facilidade, além de 

compor uma bonita apresentação.

Charutinhos
de cordeiro
ao molho de tahine

»Segredo da Receita
TAHINE

Dê mais sabor ao prato  
com o Tahine Jasmine



Os copos e taças apropriados para cada tipo 
de bebida são fundamentais e valorizam a 
bebida. Não esqueça de comprar sacos de 
gelo, indispensáveis para este tipo de festa
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Gim 
e Aperol

Dois drinques, quatro versões

Gim tônica com caju e gengibre
RENDE 1 DRINQUE

INGREDIENTES

Gelo
70 ml de gim
20 ml de suco de caju
20 ml de suco de limão
10 ml de xarope de gengibre* 
140 ml de água tônica
Fatias de caju para decorar 

PREPARO

Encha uma taça grande com gelo e junte o gim, os sucos e o xarope. Misture 
com uma colher e complete com a água tônica e com as fatias de caju.

*XAROPE DE GENGIBRE

Leve ao fogo ½ litro de água com 500 g de açúcar. Quando começar  
a ferver, junte 50 g de gengibre ralado e mantenha no fogo por 2 minutos. 
Deixe esfriar, coe e conserve na geladeira em uma garrafa com tampa.

Gim tônica com zimbro e pepino
RENDE 1 DRINQUE

INGREDIENTES

Gelo
Pepino em fatias
50 ml de gim
5 sementes de zimbro
Água tônica

PREPARO

Em uma taça grande cheia de gelo, coloque as fatias de pepino,  
o gim, as sementes de zimbro e complete com a água tônica. 

Surpreenda os convidados com  
versões novas de drinques super  
conhecidos: gim tônica e Aperol spritz  

Gim 
tônica 

com caju
Aperol 
Spritz

Gim tônica 
com 

zimbro  
e pepinoCosmo Aperol

 

Aperol spritz
RENDE 1 DRINQUE

INGREDIENTES

5 pedras de gelo
150 ml de prosecco
100 ml de Aperol
50 ml de água com gás
1 rodela de laranja

PREPARO

Coloque o gelo em uma taça 
de vinho e junte o prosecco,  
o Aperol e a água com gás.  
Decore com a rodela de laranja. 

Cosmo Aperol
RENDE 1 DRINQUE

INGREDIENTES

Gelo
150 ml de vodca
100 ml de suco  
de cranberry
50 ml de Aperol
1 twist de limão-siciliano

PREPARO

Em uma coqueteleira com gelo  
coloque a vodca, o suco, o Aperol  
e agite rapidamente. Sirva em taças 
de martini com um twist da casca  
do limão-siciliano.

Encontre  
no Angeloni



Para preparar o ghee, ferva um bloco  
de manteiga sem sal até formar espuma.  

Vá retirando a espuma e o soro que se forma 
delicadamente por cerca de meia hora. 

Espere esfriar e coe. Leve ao freezer  
até endurecer, quando estará pronto.  

Retire e conserve fora da geladeira

Pratos Studio Heloisa Galvão e taça Tok & Stok
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Filé com escamas

Mignon com escamas de cogumelo-de-paris  
ao molho de vinho sangiovese - Por Ghee Banqueteria 
RENDE 6 PORÇÕES

Um filé com cogumelos ao molho  
de vinho tinto italiano encanta pela  
apresentação e pelo sabor 

INGREDIENTES

1 e ½ kg de filé mignon em pedaços
Sal grosso moído na hora a gosto 
Pimenta-do-reino moída na hora a gosto
100 g de ghee
200 g de cogumelos-de-paris em lâminas
½ maço de alecrim
100 g de cebola picada
20 g de alho
1 l de vinho sangiovese

PREPARO 

Tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira,  
sele a carne no ghee e reserve. Em outra frigideira, salteie os cogumelos  
no ghee e tempere com sal e um pouco de alecrim. Reserve. Adicione o 
restante do alecrim, a cebola e o alho na frigideira em que o medalhão  
foi preparado, doure e adicione o vinho. Deixe cozinhar em fogo baixo  
até reduzir pela metade. Retire do fogo e coe. Leve o molho ao fogo 
novamente e adicione uma colher (chá) de ghee. Disponha as fatias de 
cogumelo em cima do medalhão intercalando uma por uma, formando 
escamas. Leve ao forno a 160 °C por aproximadamente 10 minutos.  
Retire do forno, disponha o molho em um prato ou travessa e acomode  
os medalhões por cima do molho.

Servido com o 
molho de vinho 
tinto, o filé com 

escamas de 
cogumelo vai 

enriquecer  
sua festa

 >

Montagem especial
 >  ALÉM DA SOFISTICADA apresenta-

ção proporcionada pelas "escamas" 

de cogumelo, o preparo deste filé 

se diferencia pelo uso do ghee, uma 

manteiga que passa por um processo 

de clarificação no qual são retirados a 

água e as toxinas da gordura do leite. 

O resultado é um sabor mais intenso 

e que suporta altas temperaturas, ao 

contrário da manteiga comum; por 

isso, é perfeito no preparo de carnes 

e molhos sofisticados.

F ilé mignon
com escamas  
de cogumelo

»Dica do Sommelier
CASTIGLION DEL BOSCO 

Original da região da 
Toscana, na Itália, este 
Rosso di Montalcino é 

elaborado exclusivamente 
com a uva Sangiovese. 
Coloração vermelha de 
tom claro, aroma fresco 
e frutado de cerejas; no 

paladar, é levemente seco  
e com taninos sedosos

Encontre  
no Angeloni



As sementes de romã conferem  
uma deliciosa crocância que se 

contrapõe à cremosidade da mousse

Copinhos Camicado e prato Studio Heoisa Galvão
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Gostinho de sorte  

Mousse de mascarpone com romã
RENDE 4 PORÇÕES

A mousse de mascarpone fica  
irresistível com uma perfumada  
e brilhante calda de romã

INGREDIENTES

500 ml de creme  
de leite fresco 
400 g de queijo  
tipo mascarpone 
5 col. (sopa) de 
açúcar refinado  
1 envelope de 
gelatina incolor 
½ xíc. de grenadine 
(xarope de romã)
Sementes de romã 
para decorar

PREPARO

Em uma batedeira, bata o creme de leite e o queijo mascarpone com 
o açúcar até obter uma mistura leve. Dissolva a gelatina conforme as 
instruções da embalagem e adicione ao creme batido. Em potinhos, 
coloque o creme e o grenadine intercalados, misturando levemente para 
obter um efeito marmorizado. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora,  
ou até firmar a mousse. Decore com as sementes de romã antes de servir.

Cremosa e 
irresistível, 
a mousse de 
mascarpone  

com romã  
é um deleite  
ao paladar

 >

Cor e cremosidade
 >  NADA COMO UMA SOBREMESA 

cremosa e levemente azedinha para 

encerrar uma comemoração rega-

da a alguns drinques. A mousse de 

mascarpone tem um leve toque 

salgado que contrasta com a doçu-

ra da calda de romã, tornando cada 

colherada arrebatadora. Um doce 

para se deliciar no final da festa no 

maior clima de boas energias e ga-

rantia de abundância no Ano-Novo 

proporcionadas pela romã, símbolo 

da fertilidade e da prosperidade.

mascarpone
Mousse de 

com romã

»Segredo da Receita
MASCARPONE

O queijo mascarpone Bassi  
dá mais sabor à mousse
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Bolinho de camarão com  
stick de cana-de-açúcar   
Por Rojo Gastronomia
RENDE 5 PORÇÕES

INGREDIENTES

20 g de cebola picada
10 g de alho picado
10 g de gengibre picado
Azeite para fritar
200 g de camarão limpo
80 g de farinha de trigo
3 col. (sopa) de creme de leite
20 g de suco de limão
25 g de açúcar mascavo
Sal e pimenta-do-reino  
moída a gosto
Pimenta tabasco a gosto
300 g de cana-de-açúcar 
descascada e cortada  
em palitos

PREPARO

Refogue a cebola, o alho e o gengi-
bre no azeite em fogo baixo. Após 5 
minutos, coloque o camarão picado 
e refogue até ficar dourado. Adicione 
aos poucos, sem parar de mexer, a 
farinha de trigo e o creme de leite. 
Após soltar tudo do fundo da pa-
nela, desligue o fogo e adicione aos 
poucos o suco de limão, o açúcar, o 

sal e  as pimentas. Essa mistura tem 
de ficar cremosa, mas sem grudar nas 
mãos. Se ainda estiver muito gru-
denta, volte ao fogo por mais alguns 
instantes. Despeje em uma travessa 
e deixe esfriar. Enrole os bolinhos e 
espete neles os palitos de cana-de-
-açúcar cortados no tamanho de 4 
x 0,5 cm. Frite por imersão e sirva.

 
Robalo com azeite de manjericão 
e molho de champanhe 
Por Rojo Gastronomia
RENDE 2 PORÇÕES

PARA O MOLHO DE CHAMPANHE

Azeite para refogar 
1 cebola média
750 ml de espumante brut
1 l de creme de leite fresco
Sal e pimenta-do-reino  
moída a gosto

PARA O AZEITE DE MANJERICÃO

1 maço de manjericão
200 ml de azeite extravirgem 
 

PARA O PEIXE

300 g de robalo  
limpo e em postas 
Azeite para untar a frigideira

PREPARANDO O MOLHO DE CHAMPANHE

Refogue a cebola no azeite em fogo 
baixo. Após 5 minutos, coloque  
o espumante e deixe reduzir  
em fogo médio 70% da bebida.  
Em outra panela, coloque o creme  
de leite fresco e deixe reduzir até  
menos da metade. Após reduzir o 
creme de leite, adicione-o aos poucos 
na panela do espumante. Quando a 
mistura estiver homogênea, adicione 
sal e pimenta a gosto. Reserve. Antes 
de servir, volte a aquecer um pouco e 
mexa bem com um batedor manual.

PREPARANDO O AZEITE

Higienize as folhas de manjericão, 
seque e bata no processador.  
Aos poucos, vá adicionando  
o azeite. Coe e guarde em  
um vidro fechado.
 
PREPARANDO O PEIXE

Grelhe as postas de robalo 
em uma frigideira bem quente  
com azeite. Os dois lados devem  
ficar dourados. Leve ao forno  
a 180 °C coberto com papel-alumínio 
até que fique cozido por dentro 
(aproximadamente 5 minutos). 
Sirva com o molho e com o azeite.

Bolinho de camarão com 
stick de cana-de-açúcar



Jarra com alça Tok & Stok, mexedor Camicado e vaso (lanterna) Ideia Única

Festa ao ar livre
Receber ao ar livre pede um clima descontraído,  

uso de cores e criatividade na hora de servir

Uma comemoração ao ar livre é sempre uma celebração 
alegre e inspiradora. "Considero um luxo supremo comer ao 
ar livre, ainda mais no nosso clima tropical", comenta Clau-
dia Matarazzo, especialista na arte de receber. A dica para 
garantir o sucesso da festa é pensar em receitas práticas e 
saborosas que possam ser servidas de maneira divertida, 

facilitando o trabalho de quem vai receber e também a vida 
dos convidados. O uso de cores vibrantes dá um toque de 

alegria e personalidade à decoração, que ganha um charme 
a mais com uma mesa de drinques coloridos. ➻

Sangria

Clericot

Portônica

Veja as 
receitas na 
página 61



Copos Tok & Stok e vaso (lanterna) Ideia Única
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Gaspacho
RENDE 4 PORÇÕES

Vichyssoise 
RENDE 4 PORÇÕES

Coma antes que esquente  
Duas sopas supertradicionais  
que são perfeitas para  
um dia quente de verão 

INGREDIENTES

5 tomates maduros  
sem sementes 
1 pimentão vermelho  
sem sementes
1 pepino
2 col. (sopa) de azeite de oliva
4 dentes de alho
1 cebola pequena 
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 pão francês amanhecido 
Fatias de bacon fritas  
para decorar

INGREDIENTES

2 batatas 
3 talos de alho-poró
1 cebola branca 
2 col. (sopa) de manteiga
1 e ½ l de caldo de frango ou vegetais
½ xíc. (chá) de creme  
de leite fresco gelado
Sal e noz-moscada a gosto 
Óleo para fritar

PREPARO

Corte os vegetais em pedaços grandes e coloque em um 
processador ou liquidificador. Junte o azeite, os temperos 
e o pão. Bata até homogeneizar e ficar cremoso. Sirva frio, 
decorado com as fatias de bacon.

PREPARO

Descasque e corte as batatas em pedaços. Fatie 2 alhos-
porós e a cebola. Em uma panela, aqueça a manteiga e 
refogue a cebola e o alho-poró até ficarem macios. Adicione 
a batata e o caldo, tampe e deixe cozinhar em fogo médio 
até a batata ficar macia. Bata a sopa em um liquidificador 
até ficar sem pedaços. Acrescente o creme de leite, tempere 
com sal e noz-moscada e deixe na geladeira até a hora de 
servir. Fatie o alho-poró restante e frite em óleo quente. Sirva 
o crocante sobre a sopa.

Em copos  
e xícaras,  

as sopas geladas 
são perfeitas  
para as festas  

ao ar livre 

 >

e vichyssoise
Gaspacho

Frias e deliciosas
 >  O GASPACHO, sopa feita com to-

mate, pepino e muito azeite, é uma 

verdadeira instituição espanhola. 

Consumido a qualquer hora do dia, 

até mesmo pela manhã, deve ser 

servido não apenas frio, mas pre-

ferencialmente gelado. Esta versão 

vem enriquecida com um crocante 

de bacon, que o torna ainda mais ir-

resistível. Já a vichyssoise leva batata, 

alho-poró e creme fresco, e também 

vai à mesa fria. Os crisps de alho-po-

ró dão uma crocância que contrasta 

com a cremosidade do prato.

»Segredo da Receita
CREME DE LEITE

O creme de leite Verde Campo  
dá sabor a sua vichyssoise



O palmito pupunha, além de saudável e 
pouco calórico, é encontrado em diversos 

formatos, como em fios e fatias. Esta receita 
também pode ser feita com discos do 

palmito, formando canapés. Sua estrutura 
firme e fibrosa permite ainda que eles 

sejam grelhados com azeite e flor de sal, 
enriquecendo ainda mais o seu sabor

Tábua de madeira Villa Pano
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Para comer com as mãos  

Bacalhau na pupunha com creme de aspargos
RENDE 10 APERITIVOS

Um prato principal com montagem de finger  
food, versão ideal para os convidados  
se deliciarem em uma festa outdoor

PARA O CREME DE ASPARGOS

1 xíc. (chá) de aspargos  
verdes picados (frescos 
ou em conserva) 
3 dentes de alho picados 
Azeite para refogar 
Sal a gosto 
200 ml de creme de leite

PREPARANDO O CREME 

Refogue os aspargos com o azeite, o alho e o sal por cerca de 
4 minutos em fogo médio. Adicione o creme de leite, deixe ferver 
por cerca de 2 minutos e desligue o fogo. Quando estiver morno,  
bata no liquidificador até homogeneizar. Reserve.

PREPARANDO O BACALHAU

Corte os palmitos em metades e leve ao forno preaquecido em 
temperatura média (180 °C) por 10 minutos, ou até que estejam 
macios. Em uma panela, aqueça o azeite e doure nele as lascas 
de bacalhau cozido, temperando ao final com suco de limão, sal 
e pimenta. Em cada metade da pupunha, coloque as lascas de 
bacalhau e o creme de aspargos. Finalize com as raspas de limão-
siciliano e mais um toque de pimenta.

O bacalhau  
em montagem 
finger food vai 
deixar sua festa 
mais sofisticada

 >

Tem peixe  
no barquinho
 >  ESTE PRATO COM BACALHAU traz 

sua carne desfiada em pétalas ser-

vidas sobre pequenos pedaços de 

palmito pupunha, que funcionam 

como barquetes e também podem 

ser consumidos –sem contar que 

facilitam o manuseio. Coroando a 

montagem, um colorido creme de 

aspargos, que dá sabor e untuosi-

dade. Para finalizar, a pimenta ca-

labresa confere cor e aroma. Todo 

o sabor de um prato principal com 

montagem de finger food.

na pupunha 
Bacalhau

com creme de aspargos
PARA O BACALHAU

5 palmitos pupunha  
pequenos e frescos 
4 col. (sopa) de azeite de oliva
400 g de bacalhau cozido  
e dessalgado
Suco de 1 limão-siciliano 
Sal e pimenta calabresa a gosto 
Raspas de limão-siciliano 
Creme de aspargos 

»Dica do Sommelier
MONTE DA RAVASQUEIRA 

RESERVA BRANCO

Português do Alentejo feito 
com as uvas Viognier e 

Alvarinho, apresenta cor 
amarelo-palha com muito 
brilho. Aromas delicados, 
com notas de maracujá, 

baunilha e especiarias finas. 
O paladar tem início fresco, 

transmitindo elegância e 
bom final de boca

Encontre  
no Angeloni



Aproveite a massa fresca para fazer versões 
coloridas utilizando ingredientes como 
espinafre e beterraba. Variar o recheio 

também pode ser uma boa alternativa  
para surpreender seus convidados

Talheres e guardanapo Divino Espaço
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Massa fresca  

Ravióli de funghi com burrata
RENDE 2 PORÇÕES

Raviólis recheados de funghi e burrata  
são leves e perfeitos acompanhados  
por molho fresco e delicado 

PARA A MASSA 
500 g de farinha 
1 ovo 
1 colher (sopa) de azeite  
extravirgem 
Sal a gosto  
½ xíc. (chá) de ricota fresca
1 burrata 
½ xíc. (chá) de cogumelos  
secos ou 1 xíc. de frescos 

PREPARANDO A MASSA

Prepare a massa misturando a farinha, o ovo, o azeite e o sal. Misture, 
amassando, até a massa ficar homogênea e elástica. Se necessário, 
acrescente mais farinha (caso esteja muito úmida) ou um pouco  
de água (caso esteja demasiadamente seca). Deixe descansar por  
30 minutos e abra com a ajuda de um rolo ou máquina de massas.  
Misture os ingredientes do recheio (ricota, burrata e cogumelos picados). 
Faça placas de massa, coloque um pouco do recheio e tampe com  
outra peça de massa, corte os excessos e amasse as bordas, fechando  
o ravióli no formato desejado. Cozinhe em água fervente por 3 minutos. 

PREPARANDO O MOLHO

Coloque o azeite para aquecer e adicione a cebola e os tomates.  
Cozinhe em fogo baixo e quando estiverem macios adicione os 
cogumelos picados. Cozinhe até os cogumelos estarem macios,  
tempere com o sal, a pimenta e a salsinha. Sirva com os raviólis. 

PARA O MOLHO

3 col. (sopa) de azeite
1 cebola roxa picada 
6 tomates picados 
e sem sementes 
1 xíc. (chá) de  
cogumelos picados  
Sal e pimenta-do-reino  
a gosto 
2 col. (sopa) de  
salsinha picada

Pequenas delícias 
 >  NADA COMO UMA massinha para 

repor as energias ao longo de uma 

festa, ainda mais se ela durar o dia 

todo. Esta receita é leve tanto no re-

cheio quanto no molho, e a massa 

caseira garante ainda mais frescor. 

As porções menores são perfeitas 

para serem degustadas lentamente. 

A combinação do cogumelo com a 

burrata –queijo fresco italiano feito 

de muçarela com creme– surpreen-

de a cada mordida!

Servir a massa em 
pequenas porções 
vai surpreender 
seus convidados 

e facilitar na hora 
de servir

 >

de funghi 
Ravióli

e burrata

»Dica do Sommelier
AMARAL  

SAUVIGNON BLANC   

Elaborado na região do 
Vale do Leyda, no Chile, 

uma das mais promissoras 
para o plantio de uvas 

brancas. Este vinho possui 
características únicas, 

aroma de maracujá  
e notas mineraisEncontre  

no Angeloni



Porta-bolo e vasos (lanternas) Ideia Única, taças Divino Espaço
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Para suspirar   
A dacquoise recheada com mousses de limão  
e de pistache é refrescante e sofisticada,  
perfeita para fechar uma festa ao ar livre 

As porções 
da sobremesa 

individuais 
levam requinte 
e praticidade a 

sua festa

 >

Bocados de prazer
 >  APESAR DO NOME COMPLICADO, a 

dacquoise é um doce formado por 

finos discos de merengue interca-

lados com um creme doce. Neste 

caso, são dois: limão e pistache. O 

merengue tem textura estaladiça e 

delicada, o que o torna a base per-

feita para a mousse. Para arrematar, 

a cobertura de pistache picado traz 

mais crocância ao doce e faz combi-

nação perfeita com a mousse cítrica. 

Nesta versão, a sobremesa veio em 

porções individuais, mas você pode 

fazer uma torta grande.

Dacquoise
com cremes 
de limão e 
pistache

Dacquoise de amêndoas com creme de limão e pistache
RENDE 4 PORÇÕES PEQUENAS

 PARA A MASSA

4 claras
50 g de açúcar refinado
150 g de açúcar de confeiteiro
150 g de farinha de amêndoas 

PARA O CREME DE LIMÃO

1 lata de leite condensado
Raspas da casca de 2 limões 
2 col. (sopa) de manteiga 
3 col. (sopa) de creme de leite 

PREPARANDO A MASSA 

Bata as claras em neve na batedeira. Adicione o açúcar refinado e 
bata até firmar. Fora da batedeira, adicione o açúcar de confeiteiro 
e a farinha de amêndoas com delicadeza. Em uma forma forrada 
com papel-manteiga untado, espalhe a massa em uma altura 
baixa e asse no forno em temperatura média (180 °C) até a 
massa firmar e dourar levemente as bordas. Corte os discos de 
massa com um cortador redondo, ou com um copo. Separe 
cuidadosamente e deixe esfriar. 

PREPARANDO O CREME DE LIMÃO

Misture o leite condensado, as raspas e a manteiga. Cozinhe até 
obter uma espessura de brigadeiro de enrolar. Abaixe o fogo e 
acrescente o creme de leite, mexendo bem. Após esfriar, despeje 
em um bico de confeitar ou saco plástico para alimentos e utilize 
na montagem. 

PREPARANDO O CREME DE PISTACHE

Repita o processo de preparo do creme de limão, substituindo  
as raspas pelo pistache. 

MONTAGEM

Monte cada dacquoise a partir de uma base de disco de massa. 
Distribua o creme de pistache com a ajuda do saco de confeitar, 
espalhando em círculo ou fazendo gotas. Apoie outro disco sobre 
o recheio e distribua o creme de limão. Finalize com uma camada 
fina de um dos cremes e pedaços de pistache picado.

PARA O CREME DE PISTACHE

1 lata de leite condensado
4 col. (sopa) de pistache 
picado 
2 col. (sopa) de manteiga 
3 col. (sopa) de  
creme de leite 
Pistache picado  
para a montagem

»Dica do Sommelier
STELLENZICHT RATIO

Com uvas Sauvignon Blanc 
e Sémillon, o resultado 

deste vinho sul-africano 
é uma coloração amarelo 

brilhante com notas 
cítricas no aroma, além de 

aspargos e mel. Entrega 
um paladar seco com 

deliciosa acidez e frescor
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Túnel de parma com aspargos 
e dijon - Por Ghee Banqueteria 
RENDE 15 UNIDADES 

INGREDIENTES

7 aspargos verdes
30 g de mostarda dijon 
10 g de cream cheese
15 fatias finas de presunto cru 

PREPARO

Cozinhe os aspargos em água 
fervente por alguns minutos, retire 
da panela e resfrie no gelo. Descarte  
a parte branca e corte ao meio. 
Reserve. Misture a mostarda  
com o cream cheese, formando  
uma pasta homogênea. Enrole  
os aspargos com o creme dijon  
e com as fatias de presunto. 

Alho-poró com creme  
de camembert  
RENDE UMA PORÇÃO APERITIVO

INGREDIENTES

10 minis alhos-porós 
1 col. (sopa) de manteiga 
1 col. (sopa) de farinha de trigo 
200 ml de leite integral 
70 g de queijo camembert 
Sal e noz-moscada a gosto

PREPARO

Ferva água em uma panela  
e cozinhe os alhos-porós por  
cerca de 4 minutos, até ficarem 
levemente macios. Reserve. Em  
uma panela pequena, derreta a 
manteiga e adicione a farinha. 
Quando a mistura começar a dourar,  
adicione o leite aos poucos e  
mexa bem. Cozinhe até começar  
a ficar cremoso e adicione o queijo 
para derreter. Tempere com sal  
e noz-moscada e sirva 
acompanhando o alho-poró.

Clericot  
RENDE 1 JARRA 

INGREDIENTES

Gelo
1 garrafa de vinho branco seco
1 xíc. (café) de Cointreau
1 xíc. (café) de conhaque
2 maçãs cortadas em fatias
10 morangos grandes picados
1 abacaxi pequeno picado 
1 cacho de uvas  
vermelhas picadas 
1 cacho de uvas verdes picadas 
3 pêssegos cortados em pedaços
2 col. de açúcar

Portônica 
RENDE 1 JARRA

INGREDIENTES

Gelo 
375 ml de vinho do Porto  
dry ou extra dry branco  
(meia garrafa)
700 ml de água tônica (2 latinhas)
2 limões em rodelas

Sangria 
RENDE 1 JARRA 

INGREDIENTES

1 garrafa de vinho tinto 
50 ml de gim 
3 latas de club soda 
200 ml de suco de laranja 
2 maçãs picadas 
½ abacaxi picado
Gelo
Paus de canela para decorar

PREPARANDO OS DRINQUES

Todos os drinques são preparados  
da mesma forma: misture  
os ingredientes em jarras  
com gelo e sirva

Túnel de parma  
com aspargos 

 e dijon

Alho-poró  
com creme  

de camembert






