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EDITORIAL

DO ANGELONI PARA SUA MESA

ANO NOVO, NOVOS PROJETOS. É neste clima de novidades de início de 
ano que chega a você a primeira edição de 2018 da revista Gastronomia 
Angeloni, inteiramente dedicada a nossa seção de hortifrúti.
Receitas que utilizam ingredientes fresquinhos e saudáveis, diretamente 
de nossos melhores fornecedores para sua mesa.
Tortas, bolos, suflês, risotos… nas próximas páginas, você encontra 
sugestões para as mais diversas ocasiões, desmistificando a ideia de 
que os ingredientes da feira só servem para a salada.
E vem muito mais novidade por aí: nas próximas edições, você fica por 
dentro de tudo o que o Angeloni tem para oferecer em seus corredores: 
açougue, fiambreria, mercearia, importados… receitas saborosas que 
vão facilitar seu dia a dia e surpreender seus convidados em uma 
ocasião especial. Siga-nos nas redes sociais, peça seu exemplar nas 
lojas e não perca nenhuma receita!
 

Boa leitura!
EQUIPE ANGELONI
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ELETRO

BAZAR

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

Versátil e resistente
> COM CINCO PROGRAMAS diferentes, que permitem 

preparar desde smothies até sopas encorpadas, o li-

quidificador Electrolux Expressionist BLP 50 tem o sis-

tema Truflow, que reduz a formação de bolhas de ar, 

garantindo maior homogeneidade nas misturas. A jarra 

de vidro ultrarresistente suporta altas temperaturas e 

não pega odores, e o poderoso motor de 900 W tritura 

alimentos sólidos e gelo com facilidade.

Beleza funcional
> HÁ MAIS DE 170 ANOS no mercado, a Kilner encanta 

por seus produtos de grande versatilidade e beleza, 

mas sem deixar de ser funcional. A marca de origem 

inglesa que é sinônimo de potes e jarras de vidro ar-

mazena os mais diversos tipos de alimento, secos ou 

molhados, e tem tamanhos e formas diferenciados 

para suprir qualquer necessidade –além de deixar sua 

cozinha muito charmosa!

MERCEARIA 

Do Oriente para sua casa
> ADOÇANTE NATURAL USADO em diversas receitas, as tâma-

ras Medjoul Dates são ótimos ingredientes para ter sempre à 

mão, inclusive quando bate aquela fome fora de hora. Ricas 

em nutrientes, com alto teor de fibras e excelente para o sis-

tema digestivo, as frutas ainda controlam a pressão arterial 

e previnem a anemia. É só armazenar em potes fechados.



Em todas as edições, os especialistas do Angeloni dão 
dicas de como tirar o melhor proveito dos alimentos

LEGUMES

VERDURAS

Devem apresentar cascas mais  
lisas e sem rugas ou amassados. 
Pequenos brotos no legume indicam 
longo tempo de armazenamento 

Batatas, cenouras e mandioquinhas – devem 
estar firmes e com coloração uniforme 

Pupunhas – geralmente vendidas cortadas  
e embaladas, devem apresentar cor clara  
e sem manchas

Cebolas – as unidades com as pontas 
firmes e casca escura costumam ter melhor 
conservação 

Abobrinhas e berinjelas – devem apresentar 
casca íntegra e peso leve 

Aspargos e cogumelos – delicados, devem ter 
aparência viçosa e não apresentar manchas ou 
pequenos machucados

Tomates – a pele tem de ser vermelha, firme e 
lisa. Buraquinhos podem indicar a presença de 
bichos em seu interior 

Frescor e cores vivas são  
pontos fundamentais a  
serem observados nas verduras. 

Folhas (alfaces, rúculas, couves e escarolas)  
– as folhas devem ser verdes, firmes e sem furos 

Brócolis e couve-flor – partes amareladas  
ou flores indicam que o vegetal está velho

Alcachofras – prefira as com folhas inteiras,  
em tom arroxeado e com talo firme 

FRUTAS DE CASCA MOLE

Mangas e bananas - apresentam  
cascas macias e alguma pigmentação,  
caso das mangas e das bananas,  
além de ter perfume adocicado

FRUTAS DE CASCA DURA

Melão - deve ceder à pressão  
dos dedos nas extremidades

Abacaxi - as folhas da coroa devem  
se desprender com facilidade

Laranjas e limões - devem ter cascas finas e 
lisas, o que mostra que as frutas atingiram seu 
tamanho máximo. Quanto mais pesados, mais 
suco. Essa mesma observação serve para a 
escolha dos maracujás 

Dicas do especialista

Conservação: frutas climatéricas como 
a manga, o abacate e o mamão, que 
continuam amadurecendo depois 
de colhidas, devem ser conservadas 
em lugar fresco e arejado. Após seu 
amadurecimento ou corte, devem ser 
ensacadas ou guardadas em um pote 
com tampa e conservadas na geladeira 

Exceções: kiwi, morango, pitaya e 
frutas vermelhas como framboesa, 
mirtilo e amora devem ser sempre 
armazenadas em ambiente resfriado

 >

 >

Conservação: a maioria dos 
legumes pode ser mantida em 
local fresco e arejado. Itens como 
mandioca e milho devem ser 
preparados com pouco tempo de 
guarda, pois perdem a umidade e 
se deterioram facilmente. Manter 
pupunha, aspargos e cogumelos 
sob refrigeração

 >

Conservação: podem ser mantidas na 
geladeira, já lavadas e embaladas em 
sacos plásticos ou em potes com tampa. 
A couve não deve ser guardada picada, 
mas em folhas inteiras. Alcachofra deve 
ser pulverizada com água e guardada na 
gaveta da geladeira, em saco plástico. 
Depois de cozidas, podem também ser 
mantidas no congelador

 >

FRUTAS SECAS  
E OLEAGINOSAS
Frutas secas já passaram por um processo de 
desidratação, o que ajuda em sua conservação.  
Não devem apresentar manchas ou mofos, e é 
preciso considerar a data de validade impressa 
em sua embalagem

GRÃOS  
E BROTOS 
Grãos frescos (como a ervilha e o edamame) – 
melhor conservar sob refrigeração. Quanto mais 
verde, melhor

Brotos – escolha os de aparência viva e sem 
depósito de água na embalagem 

OVOS
Verifique se os ovos estão íntegros, sem 
rachaduras e sem manchas na casca. Olhe a 
data de validade e escolha sempre os mais 
frescos. Veja também se a embalagem traz a 
procedência e o carimbo de inspeção

Conservação: guardar frutas 
secas em vidros e mantê-las em 
lugar seco e livre de umidade. As 
oleaginosas devem ser conservadas 
em sua própria casca sempre que 
possível. As processadas precisam 
ir à geladeira, em um recipiente 
bem fechado para evitar a oxidação 
e alteração de sabor

 >

Conservação: brotos devem 
ser sempre conservados em 
embalagens hermeticamente 
fechadas e na gaveta da geladeira. 
Grãos podem ser congelados in 
natura ou cozidos e armazenados 
em ambiente refrigerado 

 >

Conservação: os ovos devem ser 
conservados em geladeira. O ideal é 
que sejam lavados e armazenados 
em potes com tampa. Evite 
colocar os ovos na porta, onde a 
oscilação de temperatura é grande, 
e a movimentação pode gerar 
rachaduras na casca 

 >

NA FEIRA COM O ANGELONI 

FRUTAS
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Para uma versão quente, 
troque o molho de 

iogurte por azeite, alho 
picado e pimenta-do-

reino. Salteie os legumes 
e a lentilha com um 

pouco de sal e finalize 
com queijo ralado
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com lentilhas e molho  
de iogurte com ervas 

Macarrão  
de legumes

Macarrão refrescante
Um prato perfeito para os dias  
quentes que vai saciar a sua  
fome com sabor e frescor

LENTILHA 
Ganhe em sabor 
com as lentilhas 

Yoki

ABOBRINHA 
A abobrinha italiana 
orgânica Rio de Una 

fica perfeita neste 
macarrão de legumes

IOGURTE 
O iogurte Danone 
desnatado vai dar 
mais textura  ao 

molho

Sabor em fitas
 >  O MACARRÃO DE LEGUMES SURGIU como 

uma opção light à massa tradicional, mas aca-

bou conquistando por sua praticidade e sabor. 

Aqui, as fitas de abobrinha e de cenoura confe-

rem texturas e sabores distintos, enriquecendo 

o prato, que traz ainda a lentilha. O molho de 

iogurte oferece leve acidez e se torna a base 

perfeita para as ervas e o alho, que intensifi-

cam o sabor.

Macarrão de legumes com lentilhas 
e molho de iogurte com ervas
RENDE 2 PORÇÕES 

PREPARO 
Comece pelo molho. Misture bem todos os ingredientes, mexendo 
bem, e reserve. Para o macarrão: em uma frigideira, aqueça o azeite e 
coloque o alho para dourar. Corte a cenoura e a abobrinha em tiras fi-
nas (com uma mandolina, um ralador ou um cortador de espaguete 
vegetal). Coloque as tiras na frigideira com o alho e adicione as lenti-
lhas cozidas. Mexa, deixando refogar por cerca de 5 minutos. Tempere 
com um pouco de sal e pimenta e sirva com o molho de iogurte. 

PARA O MOLHO DE IOGURTE

 • 1 pote (170 g) de iogurte 
desnatado

 • 2 colheres (sopa)  
de suco de limão

 • 2 colheres (sopa)  
de salsinha picada 

 • 2 colheres (sopa)  
de hortelã picada 

 • 1 colher (sopa) de azeite 
 • Sal a gosto 
 • 1 pitada de páprica defumada 
 

PARA O MACARRÃO DE LEGUMES 

 • 1 colher (sopa) de azeite 
 • 2 dentes de alho laminados 
 • 1 cenoura descascada
 • 1 abobrinha italiana
 • ½ xícara (chá) de lentilha cozida 
 • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Essenciais da receita



Faça uma versão fria 
trocando o arroz por  

trigo em grãos 
previamente cozidos. 
Basta resfriar o prato  

e servir com um  
fio de azeite
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Risoto de 
legumes 
verdes

Arroz verdinho
Uma variação do risoto que preserva  
sua técnica de preparo, mas com  
uma apresentação colorida

ARROZ ARBÓREO 
O arroz Riso 

Vignola Arborio 
dá mais sabor a 

esta receita 

VAGEM MACARRÃO 
O risoto ganha 

em frescor com a 
vagem macarrão

VAGEM BERTOLIN 
Experimente a 
vagem Bertolin 

nesta receita

Direto da horta
 >  O RISOTO É DAQUELAS RECEITAS  que pare-

cem complicadas mas que, depois de apren-

der a técnica, tornam-se verdadeiros curingas 

na cozinha. O melhor deste prato é que você 

pode variar os legumes verdes, escolhendo 

sempre os ingredientes da estação, que têm 

mais sabor e melhores preços. Utilize grãos, 

verduras e legumes e obtenha um prato rico 

em sabores e texturas.

Risoto de legumes verdes 
RENDE 2 PORÇÕES 

PREPARO

Coloque o caldo em uma panela e leve ao fogo baixo (mantenha o fo-
go nesta temperatura durante todo o preparo do risoto). Em outra pa-
nela, refogue a cebola na manteiga sem deixar dourar. Junte os legu-
mes e mexa bem. Adicione o arroz e misture. Despeje o vinho branco 
e mexa até evaporar por completo. Coloque uma concha do caldo 
aquecido e mexa (sempre em fogo baixo) até quase secar, misturando 
delicadamente. Coloque mais uma concha e repita o processo. Repita 
essa operação, concha por concha, até o arroz estar cozido al dente. 
Tempere com o sal e a pimenta e sirva. 

INGREDIENTES

 • 500 ml de caldo de legumes
 • ½ cebola picada
 • 1 colher (sopa) de manteiga
 • ½ xícara (chá) de floretes de 
brócolis 

 • ½ xícara (chá) de aspargos 
frescos em rodelas 

 • ½ xícara (chá) de vagem 
macarrão picada

 • ½ xícara (chá) de ervilha fresca 
 • 2 xícaras (chá) de arroz arbóreo
 • 120 ml de vinho branco
 • Sal a gosto 
 • Pimenta calabresa a gosto 

Essenciais da receita

BOWLS, D.FILIPA



com requeijão e massa  
de creme de leite

Torta de 
abobrinha



Essa é uma massa 
versátil, que permite  

que você brinque com 
outros recheios com 

requeijão: de alho-poró  
a frango desfiado, tudo 

fica uma delícia
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Torta irresistível
Ninguém ficará indiferente a essa  
massa de creme de leite com  
recheio cremoso de requeijão

ABOBRINHA 
A abobrinha 
Caserta vai 
incrementar  

esta torta

REQUEIJÃO 
Obtenha um 

recheio cremoso 
com o requeijão 

Catupiry

CREME DE LEITE 
O creme de leite 

Nestlé Leve é ideal 
para esta receita

Suavidade a cada mordida
 >  A ORIGINALIDADE DESTA TORTA está na 

massa, que utiliza creme de leite para garan-

tir a untuosidade. O parmesão ralado entra na 

composição para conferir sabor e proporcionar 

o perfume delicioso do queijo. O recheio de 

abobrinha ganha a companhia do requeijão, 

que traz cremosidade, mas também dá liga 

aos ingredientes, além de proporcionar um bo-

nito gratinado na finalização da receita.

Essenciais da receita

Torta de abobrinha com requeijão  
e massa de creme de leite
RENDE 1 TORTA DE 20 CM

PREPARO 
Comece preparando a massa. Rale a manteiga no ralador mais grosso 
e misture à farinha. Amasse com os dedos fazendo uma farofa. Adi-
cione o creme de leite e o ovo e misture bem, sempre amassando. A 
massa deverá ficar lisa, em textura firme o suficiente para ser aberta 
com um rolo. Se for necessário, adicione mais farinha ou mais creme 
caso precise deixá-la mais firme ou mais maleável, respectivamente. 
Em seguida, faça uma bola de massa, enrole em filme plástico e dei-
xe descansar em geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira, abra 
com um rolo em superfície enfarinhada e use para cobrir a forma de 
torta (uma forma média de até 20 cm). Forre o fundo da forma com a 
massa e asse por 5 minutos em forno preaquecido em temperatura 
alta (200 ºC). Enquanto a massa assa, misture todos os ingredientes 
do recheio. Retire a forma do forno, despeje o recheio sobre a massa 
pré-assada e volte ao forno, em temperatura média (180 ºC). Asse por 
20 minutos, ou até o recheio firmar e dourar.

PARA A MASSA

 • 5 colheres (sopa)  
de manteiga gelada  
com sal 

 • 2 xícaras (chá)  
de farinha de trigo

 • ½ xícara (chá)  
de creme de leite

 • 1 ovo  

PARA O RECHEIO

 • 2 abobrinhas raladas 
 • 1 pote (200 g) de requeijão
 • 2 ovos 
 • 2 xícaras (chá)  
de parmesão ralado 

 • ½ xícara (chá) de salsinha  
e cebolinha picadas 

 • Sal e pimenta-do-reino a gosto 



Espete as tiras do peixe 
em palitos finos de 

bambu. Isso facilita na 
hora de servir e oferece 

uma bonita apresentação
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com molho  
de amendoim 

Peixe em crosta 
de castanha

Peixe em palitos
Uma maneira original  
para preparar e servir o  
peixe básico de todo dia

PÁPRICA 
A páprica doce 

Chelli é muito fácil 
de usar

CASTANHA-DE-CAJU 
A castanha-de-caju 
Dona Helena já vem 

granulada 

MEL 
O mel orgânico 

Minamel dá um toque 
de sabor ao prato

Mix de sabores
 >  O PEIXE TEMPERADO com limão-siciliano e 

pimenta é ideal para receber a crosta de cas-

tanha-de-caju, que garante um empanado 

sequinho e muito mais gostoso. O molho de 

amendoim surpreende com seu mix de sabo-

res: doce, salgado, azedo e picante valorizam 

ainda mais o pescado. Quer uma opção mais 

saudável? Asse em forno bem quente em vez 

de fritar. Mas é preciso prestar muita atenção 

ao tempo no forno, já que o peixe tem cocção 

rápida e pode ressecar. 

Peixe em crosta de castanha  
com molho de amendoim
RENDE 2 PORÇÕES 

PREPARO 
Comece pelo molho: coloque todos os ingredientes em uma panela pe-
quena e cozinhe em fogo baixo até adquirir uma textura cremosa. Ajus-
te a textura com um pouco de água ou leite de coco se necessário. Re-
serve. Tempere o peixe com o suco de limão, o sal, a páprica e o molho 
de pimenta. Passe o peixe na farinha de trigo, depois no ovo batido e, 
por fim, na castanha. Frite no óleo quente até dourar. Deixe escorrer por 
alguns minutos em papel toalha e sirva com o molho de amendoim.

PARA O MOLHO

 • ½ xícara (chá) de  
manteiga de amendoim 

 • ½ xícara (chá) de leite de coco 
 • 1 dente de alho ralado 
 • 1 colher (sopa) de shoyu
 • ¼ de xícara (chá)  
de molho sweet chilli

 • 1 colher (sopa) de mel

PARA O PEIXE

 • 400 g de badejo ou  
bacalhau fresco, em tiras

 • Suco de 1 limão-siciliano
 • Sal a gosto 
 • 1 colher (chá) de páprica
 • Molho de pimenta a gosto  
 • Farinha de trigo para empanar
 • 2 ovos 
 • 1 xícara (chá) de  
castanha-de-caju moída 

 • Óleo para fritar

Essenciais da receita

PRATO, D.FILIPA



Um sopro de especiarias 
opera milagres na 

finalização da receita. 
Polvilhe um pouco de 

noz-moscada, cominho 
ou canela com o queijo –

mas escolha  
apenas um deles!

25GASTRONOMIA Jan | Fev 2018

Gratin  
de legumes

Delícias cremosas
Clássico que valoriza o sabor  
dos legumes, o gratinado agrega  
muito mais untuosidade ao prato

MANTEIGA 
A manteiga 

Conaprole dá a 
cremosidade  

perfeita ao gratin

COUVE-FLOR 
A couve-flor Sítio 
Serraria traz um 
toque especial à 

receita

QUEIJO PARMESÃO  
Com o queijo 

parmesão Faixa 
Azul seu gratinado 

fica perfeito

Do forno para a mesa
 >  O GRANDE TRUNFO DO GRATINADO é deixar 

os legumes crocantes por fora e ter uma cre-

mosa cobertura. O importante é envolver bem 

os ingredientes no creme. Por isso, quanto 

mais laminados, melhor. O queijo tostado da 

cobertura ajuda a preservar a temperatura do 

prato e garante aquele aroma e visual irresis-

tíveis. Trata-se de uma técnica versátil, já que 

é possível gratinar diversos alimentos: de legu-

mes e vegetais a massas e carnes.

Gratin de legumes 
RENDE 4 PORÇÕES 

PREPARO

Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha. Cozinhe até 
a farinha dourar e adicione o leite. Mexa bem e deixe cozinhar em fo-
go médio até espessar. Adicione o queijo, o sal e a noz-moscada. Me-
xa delicadamente, desligue e reserve. Em um refratário, intercale ca-
madas de couve-flor, batatas e brócolis. Cubra com o molho branco, 
salpique o parmesão ralado por cima e leve ao forno preaquecido em 
temperatura média (180 ºC) para assar. Deixe por 40 minutos, ou até 
a superfície dourar e os legumes ficarem macios. Sirva ainda quente.

INGREDIENTES

 • 1 colher (sopa) de manteiga
 • 1 colher (sopa) de farinha  
de trigo 

 • 500 ml de leite integral 
 • 1 xícara (chá) de queijo  
gruyère ralado 

 • Sal a gosto 
 • Noz-moscada a gosto 
 • 1 xícara (chá) de couve-flor  
em pedaços pequenos 

 • 2 batatas médias  
em rodelas finas 

 • 1 xícara (chá) de floretes  
de brócolis tipo ninja 

 • Parmesão ralado para gratinar 

Essenciais da receita



Você pode montar as 
lasanhas em porções 

individuais para facilitar 
na hora de servir
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com siri

Lasanha de 
pupunha 

A reinvenção da lasanha
A pupunha utilizada no lugar da  
massa proporciona uma receita  
diferente, mais firme e saborosa

AZEITE DE DENDÊ  
O azeite de dendê 
da Hemmer traz 

um aroma especial 
à lasanha

LEITE DE COCO 
O leite de coco 
Sococo vai dar 

mais sabor  
ao recheio

PUPUNHA 
O palmito pupunha 

Delícia para 
Lasanha é o toque 
certo desta receita 

Toque baiano
 >  ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO da massa pelas lâ-

minas de pupunha, essa receita também inova 

no recheio. A carne de siri desfiada, prepara-

da com azeite de dendê e leite de coco, traz 

todo o sabor da comida baiana para o prato 

de origem italiana. Se não gostar dos sabores 

característicos do dendê e do leite de coco, eles 

podem ser substituídos por azeite de oliva ex-

travirgem e creme de leite. Uma nova aborda-

gem que certamente irá surpreender e agradar.

Lasanha de pupunha com siri
RENDE 2 PORÇÕES

PREPARO 
Em uma panela, coloque 500 ml de água e o suco de limão. Adicione 
o palmito e deixe ferver por 5 minutos. Escorra e reserve. Aqueça a 
manteiga e o azeite e refogue o tomate e a cebola picados. Acrescen-
te a carne de siri e o leite de coco e cozinhe em fogo baixo até obter 
uma textura cremosa. Tempere com sal e molho de pimenta a gosto. 
Desligue o fogo e junte o coentro picado. Monte a lasanha intercalan-
do camadas de pupunha e de siri. 

INGREDIENTES

 • Suco de 1 limão 
 • 200 g de palmito  
pupunha em lâminas 

 • 1 colher (sopa) de manteiga
 • 1 colher (sopa)  
de azeite de dendê

 • 2 tomates picados 
 • 1 cebola roxa picada
 • 1 xícara (chá) de carne  
de siri limpa 

 • 1 xícara (chá) de leite de coco 
 • Sal e pimenta a gosto 
 • Molho de pimenta 
 • 1 colher (sopa)  
de coentro picado 

 •

Essenciais da receita

PRATO, D.FILIPA | GARFO, VILLA PANO



Para formar uma crosta 
mais robusta, você pode 
espalhar um pouco de 
pasta de amendoim 

natural sobre o frango, 
para ajudar a “colar” o 

amendoim picado
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e farofa crocante de 
amêndoas com gengibre

Frango em 
crosta de 

amendoim

Frango notável
Um jeito prático, fácil e nada convencional  
de preparar o frango, que ganha 
camadas de sabores diferenciados

FARINHA DE MANDIOCA 
A farinha de mandioca 
Dona Helena é ótima  

para empanar

AMÊNDOAS  
Amêndoas laminadas 

sem casca Uniagro 
finalizam a receita

AMENDOIM 
O amendoim sem 
pele Dona Helena 

pode ser moído

Maciez e crocância
 >  A CROSTA DE AMENDOIM é o grande dife-

rencial desta receita, que leva ainda a maciez 

do peito de frango. A crosta ajuda a preservar 

a umidade da carne e cria uma cobertura que 

oferece um gostoso crocante a cada mordida. 

A farofinha traz amêndoas laminadas e tosta-

das que, com o gengibre ralado, conferem um 

sabor único à farinha de mandioca. Um prato 

de fácil execução e com um belo resultado.

Frango em crosta de amendoim e farofa 
crocante de amêndoas com gengibre
RENDE 2 PORÇÕES

PREPARO 
Comece pelo frango: misture o óleo de coco com o açúcar, o alho e o 
amendoim. Corte o peito de frango ao meio, dividindo-o em dois pe-
daços. Tempere com sal e pimenta e cubra os pedaços com a mistura 
de amendoim. Acomode o frango em uma assadeira e leve ao forno 
preaquecido em temperatura média (180 ºC) por cerca de 20 minutos, 
ou até estar dourado por fora e cozido no centro. Prepare então a fa-
rofa: coloque o óleo de coco em uma frigideira e despeje a farinha de 
mandioca, as amêndoas e o gengibre. Frite, mexendo sempre, até 
dourar levemente. Retire do fogo, tempere com sal e salpique a horte-
lã picada. Sirva com o frango.

PARA O FRANGO 
 • 2 colheres (sopa)  
de óleo de coco 

 • 2 colheres (sopa)  
de açúcar de coco 

 • 1 dente de alho ralado 
 • ½ xícara (chá)  
de amendoim picado 

 • 1 peito de frango  
sem pele e sem osso 

 • Sal a gosto 
 • Pimenta-do-reino a gosto 

PARA A FAROFA

 • 1 colher (sopa) de óleo de coco
 • 200 g de farinha de mandioca 
 • 100 g de amêndoas lâminadas 
 • 1 colher (sopa)  
de gengibre ralado 

 • Sal a gosto 
 • 2 colheres (sopa)  
de hortelã picada

Essenciais da receita
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Você pode variar os 
cogumelos: shiitake, 

shimeji, eringui e 
portobello são boas 
opções para o prato. 

Escolha um  
ou misture vários
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com tiras de mignon 
e tomatinhos confit 

Cogumelos 
refogados

Um belo refogado
Trio que é puro sabor,  
cogumelo, tomate e carne  
vêm realçados pelo vinho

COGUMELO 
O cogumelo 

Hemmer garante 
sabor a este 

refogado

VINHO 
Dê mais aroma à 

receita com o vinho 
Jean Bouchard 

Bourgogne Pinot Noir

COGUMELO 
O cogumelo 

champignon Yamashita 
é uma ótima opção 

para o refogado

Mix de proteínas
 >  COGUMELOS SÃO UMA ÓTIMA fonte de pro-

teína, por isso são muito consumidos por ve-

getarianos. Mas também fazem ótima compa-

nhia para as carnes, pois têm sabor marcante 

e jamais ficam como coadjuvantes em um 

preparo. O tomate brilha neste preparo confe-

rindo acidez e cor. O resultado é um refogado 

de sabor intenso que pode ser acompanhado 

por arroz, por um purê de batatas ou mesmo 

por massas sem recheio.

Cogumelos refogados com tiras  
de mignon e tomatinhos confit  
RENDE 2 PORÇÕES 

PREPARANDO O CONFIT DE TOMATES

Em uma panela pequena, coloque o azeite, o alho, os tomates e o lou-
ro. Leve ao fogo mantendo sempre a temperatura baixa e sem ferver. 
Cozinhe por 30 minutos e acrescente o sal e a pimenta. Sirva com o 
refogado de cogumelos. 

Dica: se quiser guardar, coloque em um pote hermético e conserve 
por até 7 dias na geladeira. Aqueça antes de servir. 

PREPARANDO O REFOGADO

Em uma frigideira, aqueça a manteiga e doure a cebola e a batata-do-
ce ralada. Adicione a carne e o alecrim e frite até dourar. Acrescente o 
vinho e deixe evaporar. Junte o cogumelo em fatias e cozinhe até fica-
rem macios. Ajuste o sal e a pimenta e sirva com o confit de tomates.

PARA O CONFIT DE TOMATES 

 • 2 xícaras (chá) de azeite
 • 5 dentes de alho
 • 1 xícara (chá) de tomate-cereja
 • 3 folhas de louro 
 • Sal e pimenta-do-reino a gosto  
 
 
 

PARA O REFOGADO

 • 1 colher (sopa) de manteiga 
 • 1 cebola roxa pequena picada 
 • 1 batata-doce pequena ralada 
 • 200 g de filé mignon em tiras 
pequenas

 • 2 galhos de alecrim 
 • ¼ de xícara (chá) de vinho tinto
 • 400 g de cogumelos 
champignon em fatias 

 • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Essenciais da receita

GARFO, VILLA PANO



Suflê de 
alcachofra



Adicione as gemas  
uma de cada vez  

para que elas sejam 
incorporadas aos poucos, 
o que vai garantir a leveza 

da massa
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Sabor requintado
O suflê é a receita ideal 
para ser preparada com  
as delicadas alcachofras

OVOS 
O ovo caipira Label 
Rouge Orgânico dá 

leveza ao suflê 

FARINHA DE TRIGO 
Experimente a 

farinha de trigo  
La Molisana 

Sêmola 

LEITE 
O leite Conaprole 
integral dá muito 

mais sabor à 
receita

Leveza que se põe à mesa
 >  AS GOSTOSAS ALCACHOFRAS são o ingre-

diente ideal para este suflê, receita sempre 

muito leve e de sabor delicado. Para garantir 

a textura e uma maior presença do ingredien-

te, reserve alguns pedacinhos de alcachofra e 

adicione na finalização, junto com o parme-

são ralado. Não esqueça de servi-los imedia-

tamente, assim que saírem do forno, para não 

murcharem antes de chegar à mesa.

Suflê de alcachofra
RENDE 4 SUFLÊS MÉDIOS

PREPARO 
Em uma panela, derreta a manteiga e acrescente a farinha. Cozinhe até 
dourar e então despeje o leite, mexendo bem. Junte a cebola ralada e 
cozinhe até espessar. Adicione as gemas e o coração de alcachofra pica-
do, mexa bem e retire do fogo. Tempere com o sal, a pimenta e a noz-
-moscada. Bata as claras em neve e incorpore ao creme de alcachofra. 
Distribua o suflê em ramequins, salpique parmesão e leve ao forno pre-
aquecido em temperatura média (180 ºC). Asse por cerca de 15 minutos 
ou até crescer e dourar.

INGREDIENTES

 • 3 colheres (sopa) de manteiga
 • 3 colheres (sopa)  
de farinha de trigo

 • 500 ml de leite integral 
 • 1 cebola ralada 
 • 4 gemas 
 • 10 corações de alcachofra 
cozidos e picados 

 • Sal e pimenta-do-reino a gosto 
 • Noz-moscada a gosto 
 • 4 claras 
 • Parmesão ralado para gratinar

Essenciais da receita



A canjiquinha traz os 
sabores rústicos do 

campo; por isso, também 
faz par perfeito com um 
ragu de linguiça ou uma 
carne-seca acebolada
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Canjiquinha 
com brócolis  

e tomate

Inspiração caipira
O milho triturado da quirera  
é a base deste gostoso  
prato com gostinho do interior

TOMATES 
Os tomatinhos 
Sweet Grape 
ficam ótimos 

assados 

CANJICA 
A canjica Vapza 
já vem cozida a 

vapor

BACON 
Use o bacon em 
pedaços Dona 

Marta

Cremosidade com sabor
 >  UMA CANJIQUINHA QUENTINHA  é como 

um carinho de mãe: aquece e alimenta a 

alma. Nessa versão rica em vegetais, o cre-

me é enriquecido com os cubinhos de bacon, 

mas são os brócolis e os tomates as estrelas 

do prato, com suas cores, texturas e sabores. 

Os brócolis, tenros, e os tomates, realçados 

pelo preparo no forno, trazem leve doçura e 

uma gostosa acidez, valorizadas pelo aromá-

tico tomilho fresco usado na finalização.

Canjiquinha cremosa com brócolis,  
bacon e tomate sweet grape
RENDE 2 PORÇÕES

PREPARO 
Ferva um pouco de água, despeje sobre a canjiquinha até cobrir e deixe 
de molho por 30 minutos. Enquanto isso, disponha os brócolis e os to-
mates em uma assadeira, regue com azeite, salpique sal e asse em for-
no médio (180 ºC) por 30 minutos, até os brócolis dourarem. Reserve. 
Em uma panela, derreta a manteiga e frite o bacon e a cebola até dou-
rarem levemente. Acrescente a canjiquinha escorrida e o tomilho, mexa 
e cozinhe por cerca 5 minutos. Cubra com água, tampe e deixe cozinhar 
até que a canjiquinha fique macia. Se necessário, complete com água 
depois de algum tempo de cozimento. Tempere com sal e pimenta e 
sirva com os vegetais assados. 

INGREDIENTES

 • ½ xícara (chá) de canjiquinha 
 • 1 xícara (chá) de  
floretes de brócolis 

 • 1 xícara (chá) de tomates sweet 
grape cortados ao meio

 • Azeite a gosto 
 • Sal a gosto
 • 1 colher (sopa) de manteiga 
 • ¼ de xícara (chá)  
de bacon em cubos 

 • 1 cebola pequena picada 
 • Tomilho fresco a gosto
 • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Essenciais da receita



O mil-folhas é muito 
versátil e também  
vai bem com uma  

carne vermelha assada 
servida com molho; 

nesse caso, não coloque 
o salmão na receita
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com salmão

Mil-folhas  
de aipim

Delicadeza no prato
Finas camadas de aipim 
envolvem o salmão e os queijos,  
uma sutil –e deliciosa– combinação

AZEITE DE OLIVA 
Use o azeite 

extravirgem Monini 
neste mil-folhas

QUEIJO COALHO 
O toque especial 
do queijo coalho 

Scala

SALMÃO 
O filé de salmão 
da Cermaq tem 

mais sabor

Sabores conjugados
 >  POUCOS INGREDIENTES SÃO necessários 

para montar este mil-folhas, um prato que 

ganha sofisticação pelo seu preparo elabora-

do. A manteiga ghee garante sabor e maciez 

às lâminas de aipim enquanto os dois queijos 

funcionam como uma cola, unindo as cama-

das. O salmão tem o diferencial das raspas 

de limão-siciliano, que oferecem uma acidez 

sutil ao prato, sem competir com os sabores 

desse requintado aperitivo.

Mil-folhas de aipim com salmão
RENDE 2 PORÇÕES

PREPARO 
Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure a cebola e o salmão. Confor-
me o salmão cozinha, quebre-o em lascas. Quando estiver todo cozido 
e em pedaços, retire do fogo e tempere com sal, com as raspas e com o 
suco do limão. Corte o aipim em fatias bem finas, usando uma mando-
lina ou um fatiador de frios. Unte um refratário com ghee e distribua 
uma camada de lâminas de aipim. Cubra com lascas de salmão e com 
os queijos ralados e coloque outra camada de mandioca. Repita as ca-
madas até usar todos os ingredientes. Finalize com os queijos ralados, 
regue o mil-folhas com ghee, cubra com papel-alumínio e leve ao forno 
preaquecido em temperatura média. Asse por cerca de 40 minutos, ou 
até o aipim ficar macio.

INGREDIENTES

 • 2 colheres (sopa) de azeite 
 • 1 cebola roxa pequena picada 
 • 500 g de salmão em postas
 • Sal a gosto
 • Raspas da casca  
de 1 limão-siciliano 

 • Suco de 1 limão-siciliano 
 • 1 kg de aipim
 • 1 xícara (chá)  
de manteiga ghee 

 • 100 g de queijo coalho ralado
 • 100 g de queijo minas padrão

Essenciais da receita

TALHER E PRATO, VILLA PANO



Esta receita vai bem com 
as abóboras de pescoço, 

cabochan e moranga.  
As abobrinhas italiana  

e libanesa soltam muita 
água e ficam melhores 
cozidas ou refogadas
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com molho de 
camarão e manga

Abóbora 
assada

Terra e mar
A união da abóbora com o camarão  
e a manga resulta em uma  
combinação de sabores únicos

MANGA PALMER 
O molho ganha 

um toque especial 
com a manga 

palmer

ABÓBORA PAULISTA 
A abóbora 

paulista fica 
perfeita assada 

nesta receita

CAMARÃO COSTA SUL 
O camarão 

congelado Costa Sul 
é ótimo para 
este molho

No forno é melhor
 >  A ABÓBORA ASSADA FICA muito mais gos-

tosa —e mais saudável— do que a cozida ou 

refogada. Como ela é adocicada e úmida, o 

forno dá uma leve caramelizada, realçada pelo 

uso do azeite, mas preserva o interior macio 

e cremoso. Os camarões trazem o sabor do 

mar, envoltos no perfumado molho de manga. 

Uma combinação leve, saborosa e muito nutri-

tiva, com ingredientes frescos e saudáveis que 

sempre encantam.

Abóbora assada com  
molho de camarão e manga
RENDE 4 PORÇÕES 

PREPARANDO A ABÓBORA

Corte a abóbora em cubos. Em uma assadeira, espalhe os cubos de 
abóbora e tempere com o azeite, a pimenta e o sal. Asse em forno 
preaquecido em temperatura média (180 ºC) por 20 minutos, ou até a 
abóbora ficar macia. Enquanto a abóbora assa, prepare o molho. 

PREPARANDO O MOLHO

Cozinhe as cascas dos camarões com o alho em 250 ml de água. Deixe 
ferver por 10 minutos e coe. Leve o líquido ao liquidificador e descarte as 
cascas. No liquidificador, coloque o tomate, a cebola, o gengibre e a 
manga picada. Bata até obter uma mistura cremosa. Se necessário, co-
loque um pouco mais de água para ajustar a textura. Leve o molho à pa-
nela e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Adicione os camarões lim-
pos e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, ajuste o sal e a pi-
menta e salpique as folhas de coentro. Sirva sobre a abóbora assada.

PARA A ABÓBORA 

 • 300 g de abóbora paulista 
 • 2 colheres (sopa) de azeite 
 • 1 colher (chá) de pimenta rosa 
 • Sal a gosto  

 

 

 

 

 

 

PARA O MOLHO

 • 300 g de camarão médio, sem 
casca (reserve as cascas)

 • 4 dentes de alho
 • 1 tomate picado 
 • 1 cebola picada 
 • 1 colher (chá) de gengibre 
 • 2 mangas palmer maduras  
 • Sal a gosto 
 • Pimenta rosa a gosto
 • 2 colheres (sopa) de 
 folhas de coentro

Essenciais da receita

TRAVESSA, VILLA PANO



Se as alcachofras 
estiverem muito 

pequenas, fatie-as e forre 
uma travessa com elas. 

Cubra com o queijo, 
gratine e sirva com 
torradinhas, com a 
farofinha por cima
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com farofa de bacon

Alcachofras 
gratinadas

Cestinhas gratinadas
O fundo da alcachofra é a base  
perfeita para acomodar  
os queijos gruyère e parmesão

ALCACHOFRA 
As alcachofras 

frescas do Angeloni 
garantem mais 
sabor à receita

GRUYÈRE 
Um recheio 

perfeito com o 
queijo gruyère 
skin Cruzília

BACON 
O bacon Sadia 
fatiado é ideal 

para esta  
farofa  

Sabores nobres
 >  A ALCACHOFRA É UMA IGUARIA delicada, 

mas muito apreciada por seu sabor único. 

Nesta receita, utilizamos apenas o fundo e 

descartamos as pétalas, que podem ser con-

sumidas à parte, com um vinagrete simples. 

Capriche na execução da farofinha crocante 

de bacon. Ela é o trunfo que vai arrematar 

esse prato com todo o seu sabor.

Alcachofras gratinadas com farofa de bacon
RENDE 6 PORÇÕES

PREPARO 
Acomode os fundos de alcachofra em uma assadeira. Coloque uma 
colherada de queijo em cada uma das alcachofras e salpique o par-
mesão e a salsinha. Asse em forno preaquecido em temperatura mé-
dia até dourar. Pique o bacon frito (ou moa no processador) até obter 
uma farofa. Sirva sobre as alcachofras.

INGREDIENTES

 • 6 fundos de alcachofras 
 • 1 xícara (chá) de queijo tipo 
gruyère ralado

 • 6 colheres (sopa) de queijo 
parmesão ralado 
grosseiramente 

 • Salsinha picada 
 • 150 g de bacon frito

Essenciais da receita

TRAVESSA D.FILIPA | GARFO, VILLA PANO



Se não quiser usar  
o bifum, você pode 
usar crisps de alho-
poró, de gengibre  
ou de couve frita
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com bifum e contrafilé

Bowl  
de cateto 
e ervilha

PF refinado
Um prato completo que vai agradar  
pelo sabor apurado e encantar  
com sua bela apresentação

MACARRÃO BIFUM 
Faça crisps com  
o macarrão de 

arroz bifum 

BROTO DE FEIJÃO 
O broto de feijão 

Vida Verde já vem 
em pacotes

ARROZ CATETO 
O arroz cateto 
integral Mãe 

Terra é rico em 
nutrientes  

À moda oriental
 >  ESTE PRATO DE INSPIRAÇÃO asiática traz 

o arroz cateto integral, rico em fibras e nu-

trientes, como base para o gostoso refogado 

de tiras de filé com ervilha-torta, cogumelos 

e broto de feijão. O shoyu envolve todos os 

ingredientes e forma um gostoso molho que 

umedece o arroz. Essa deliciosa combinação 

é ainda coroada com o crispy de bifum, que 

dá um toque crocante ao prato.

Bowl de cateto e ervilha  
com bifum e contrafilé
RENDE 4 PORÇÕES

PREPARO 
Cozinhe o arroz por 15 minutos com 2 xícaras de água em panela de 
pressão. Reserve. Em outra panela, aqueça a manteiga e coloque o alho 
e o contrafilé. Deixe dourar. Acrescente o shimeji, a ervilha-torta e cozi-
nhe até ficarem macios. Desligue o fogo, junte o broto de feijão e tem-
pere com um pouco de shoyu e pimenta-do-reino. Prepare o bifum 
conforme as instruções da embalagem e escorra. Em outra panela, 
aqueça o óleo e frite o bifum, deixando-o crocante. Sirva o arroz com o 
refogado e com os crisps de bifum.

INGREDIENTES

 • 1 xícara (chá) de arroz  
cateto integral

 • 2 colheres (sopa) de manteiga
 • 3 dentes de alho picados
 • 300 g de contrafilé em tiras
 • 300 g de shimeji 
 • 200 g de ervilha-torta 
 • ½ xícara (chá) de broto de feijão 
 • Shoyu e pimenta- 
do-reino a gosto 

 • Macarrão tipo bifum 
 • Óleo para fritar 

Essenciais da receita



Aligot  
de aipim

com queijo e noz-moscada 
RENDE 2 PORÇÕES

PREPARO 
Aqueça a manteiga em uma panela e 
doure o alho ralado. Junte o aipim es-
magado e aqueça-o mexendo o tempo 
todo e vigorosamente com um fouet, 
em movimentos que puxem o purê pa-
ra cima e para baixo. Acrescente o leite, 
sempre mexendo bem. Desligue o fogo 
e deixe esfriar um pouco enquanto rala 
os queijos. Volte a panela para o fogo 
em temperatura baixa (160 ºC) e acres-
cente o creme de leite. Junte os queijos 
e bata até ele derreter e se transformar 
em uma mistura lisa, cremosa e puxa-
-puxa. Acerte o sal, rale um pouco de 
noz-moscada por cima e sirva imedia-
tamente.

INGREDIENTES

 • 1 colher (sopa) de manteiga
 • 2 dentes de alho ralados
 • 1 xícara grande de aipim  
cozido e esmagado

 • 100 ml de leite
 • 100 ml de creme  

de leite fresco
 • ½ xícara (chá)  
de queijo gruyère 

 • ½ xícara (chá)  
de queijo minas

 • Sal a gosto
 • Noz-moscada a gosto

BOWL, VILLA PANO



RENDE CERCA DE 10 BOLINHOS 

PREPARO 
Em uma tigela, misture a farinha, o fer-
mento, o sal e a pimenta. Adicione os 
ovos, o iogurte e o óleo e mexa bem. 
Incorpore aos poucos a cenoura, a cou-
ve, a salsinha e, por último, o queijo. 
Distribua em forminhas de muffin e 
asse em forno preaquecido em tem-
peratura média (180 ºC) por 15 minutos 
ou até estarem cozidos no centro.

INGREDIENTES

 • 1 e ½ xícara (chá)  
de farinha de trigo

 • ½ colher (sopa)  
de fermento em pó 

 • Sal e pimenta-do-reino a gosto 
 • 2 ovos 
 • ½ xícara (chá) de iogurte natural 
 • 3 colheres (sopa)  
de óleo vegetal 

 • 1 xícara (chá) de cenoura ralada 
 • 1 xícara (chá) de couve fatiada 
 • Salsinha a gosto 
 • ½ xícara (chá) de queijo 
gorgonzola picado

com couve

Muffin  
de cenoura



Bolo de 
frutas 

vermelhas 



Este bolo é mais  
gostoso quando 

consumido fresco, 
então deixe para 
 prepará-lo no dia  
em que for servir
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O mais belo dos bolos
Ninguém resiste a um suave  
bolo de amêndoas com amoras,  
framboesas e mirtilos

FARINHA DE 
AMÊNDOAS 

Use a farinha  
de amêndoas  

Holy Nuts 

FRAMBOESA 
A framboesa 

Kerevitas já vem 
congelada

MIRTILO 
O mirtilo Berry 
Good importado 

dá um toque 
especial à receita

Ingredientes nobres
 >  ESTE BOLO DE AMÊNDOAS é uma receita 

sofisticada, mas de simples execução. O per-

fume da farinha de amêndoas vai dominar a 

sua cozinha. As frutas vermelhas, mergulha-

das na massa, trazem o sabor azedinho e um 

belo colorido, enquanto a cobertura de açú-

car de confeiteiro sobre as frutas e as lâminas 

de amêndoas dão um acabamento delicado, 

com clima de festa.

Essenciais da receita

Bolo de amêndoas  
com frutas vermelhas  
RENDE 1 BOLO PEQUENO

PREPARO 
Separe as claras e as gemas dos ovos. Bata as claras em neve e reserve. 
Em outra tigela, bata a manteiga com o açúcar até ficar cremoso. Adicio-
ne as gemas, as farinhas e as claras em neve. Distribua a massa em uma 
forma retangular pequena, untada e forrada com papel-manteiga. So-
bre a massa, distribua as frutas e as amêndoas em lascas. Asse em for-
no preaquecido em temperatura média (180 ºC) por cerca de 40 minu-
tos, ou até a massa assar por inteiro (teste com um palito). Retire do for-
no, deixe esfriar e polvilhe com o açúcar de confeiteiro antes de servir. 

INGREDIENTES

 • 4 ovos 
 • ½ tablete de manteiga sem sal
 • 2 xícaras (chá) de açúcar
 • ¾ de xícara (chá)  
de farinha de trigo 

 • 1 xícara (chá)  
de farinha de amêndoas 

 • ½ xícara (chá) de amoras 
 • ½ xícara (chá) de framboesas 
 • ½ xícara (chá) de mirtilos 
 • 3 colheres (sopa)  
de amêndoas em lascas 

 • Açúcar de confeiteiro para 
polvilhar 



Panna cotta  
de pitaya

RENDE 4 PORÇÕES

PREPARO 
Comece pela panna cotta: dissolva a gelatina con-
forme as instruções da embalagem. Em um liquidi-
ficador, bata a gelatina, o creme, o leite, o açúcar e 
a pitaya até obter uma mistura homogênea. Distri-
bua em taças e leve para gelar na geladeira até fir-
mar. Prepare a calda: em uma panela, coloque to-
dos os ingredientes e ferva em fogo baixo até es-
pessar levemente. Sirva sobre a panna cotta. 

PARA A PANNA COTTA

 • 1 envelope de 
gelatina  
sem sabor 

 • 1 xícara (chá)  
de creme  
de leite fresco 

 • 1 xícara (chá) de leite 
integral 

 • 5 colheres (sopa)  
de açúcar 

 • 1 pitaya rosa 

PARA A CALDA

 • 1 xícara (chá)  
de mirtilos 

 • 1 xícara (chá)  
de açúcar

 • ½ xícara (chá)  
de água



Reserve um pouco  
da fruta sem bater  

e adicione à sobremesa 
com o doce de leite.  

Isso fará toda  
a diferença na textura  

e dará um toque  
ainda mais especial
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com doce de leite e nibs de cacau

Mousse  
de atemoia

Mousse surpreendente
A atemoia empresta  
seu sabor suave e  
singular para essa mousse

DOCE DE LEITE 
O doce de leite 

Aviação finaliza  
a mousse

ATEMOIAS 
Atemoias frescas 
deixam a receita 

mais saborosa

CREME DE LEITE 
O creme de leite 

fresco Verde Campo 
dá untuosidade  

à receita 

Par perfeito
 >  A ATEMOIA, fruta muito cultivada no país 

mas pouco explorada na culinária, ganha aqui 

uma versão cremosa e deliciosa. De sabor 

doce, é o ingrediente perfeito para o prepa-

ro da mousse, que leva ainda creme de leite 

fresco. A cobertura de doce de leite recebe os 

nibs de cacau, que dão um leve amargor e re-

metem ao gosto do chocolate.

Essenciais da receita

Mousse de atemoia com  
doce de leite e nibs de cacau 
RENDE 4 PORÇÕES

PREPARO 
Bata as claras em neve e reserve. Dissolva a gelatina conforme as instru-
ções da embalagem e reserve. Bata a polpa das atemoias (sem semen-
tes) no liquidificador com o creme, o açúcar e a gelatina dissolvida. Re-
tire e adicione as claras em neve. Transfira para taças e leve para gelar 
até firmar. Sirva com o doce de leite e os nibs de cacau a gosto.

INGREDIENTES

 • 2 claras 
 • 1 envelope de  
gelatina sem sabor 

 • 4 atemoias 
 • 500 ml de creme de leite fresco
 • ½ xícara (chá) de açúcar 
 • Doce de leite a gosto 
 • Nibs de cacau para servir

TRAVESSA, D.FILIPA



Distribua os fudges  
em vidrinhos com  

tampa, decore com  
fitas coloridas e 

presenteie os amigos. 
Eles irão adorar!
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e baunilha 

Fudges de 
damasco

Além do chocolate
Os fudges de chocolate branco ganham 
a companhia do damasco seco e são 
enriquecidos pela aromática fava de baunilha

LEITE CONDENSADO 
O leite condensado 

Moça dá 
cremosidade 

CHOCOLATE 
Use o chocolate 
Villars Branco 
com baunilha 

DAMASCO 
O damasco seco 
Dona Helena fica 

ótimo no fudge

Mimo doce
 >  FUDGE É UMA RECEITA DELICIOSA e muito 

prática, que permite inúmeras combinações. 

Depois de aprender o básico, é possível se 

aventurar em versões personalizadas com os 

seus ingredientes favoritos. Essa receita utiliza 

chocolate branco, que combina muito bem 

com o damasco. Uma ótima opção de doce 

para aquela pausa no meio da tarde, na com-

panhia de um cafezinho.

Fudges de damasco com fava de baunilha
RENDE 8 A 12 PEDAÇOS

PREPARO 
Corte a fava no sentido do comprimento e raspe as sementes. Mistu-
re as sementes da baunilha ao leite condensado e leve para cozinhar 
em fogo baixo. Cozinhe até espessar, sem deixar dourar. Adicione o 
chocolate picado e deixe derreter. Acrescente o damasco e o sal e 
transfira para uma forma pequena (quadrada ou de bolo inglês) forra-
da com papel-manteiga e untada com manteiga. Deixe esfriar na ge-
ladeira por, no mínimo, uma hora, e corte em quadrados para servir. 
Armazene em pote hermético.

INGREDIENTES

 • 1 fava de baunilha 
 • 1 lata de leite condensado 
 • 2 xícaras (chá)  
de chocolate branco 

 • ½ xícara (chá)  
de damasco picado 

 • 1 pitada de sal 
 • Manteiga para untar

Essenciais da receita

PRATO E COPOS, VILLA PANO



Para dar mais  
crocância ao bolo, 

adicione nozes picadas  
à massa. Uvas-passas 

também conferem  
um toque especial
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com caramelo de laranja  
e sorvete de canela

Bolo de 
tâmaras

Bolo das arábias
A combinação das tâmaras com  
as especiarias faz dessa sobremesa 
um momento inesquecível

AÇÚCAR MASCAVO 
O açúcar mascavo 

Native Orgânico 
pode ser usado em 

diversos bolos

TÂMARAS 
Tâmaras Dona 

Helena são ideais 
para a receita  

LARANJA 
Use a laranja 

bahia importada 
na calda 

Bolo de tâmaras com caramelo  
de laranja e sorvete de canela 
RENDE CERCA DE 6 PORÇÕES 

PREPARANDO O SORVETE

Em uma leiteira, coloque o creme de leite, o leite e os paus de canela e 
aqueça em fogo baixo (160 ºC) até começar a ferver. Desligue o fogo e 
deixe esfriar na geladeira. Depois de frio, coe e reserve. Em uma panela 
em fogo baixo, misture a gema e o açúcar, mexendo até o açúcar derre-
ter. Adicione o creme de canela coado. Adicione a canela em pó e cozi-
nhe em fogo baixo mexendo sempre, até a mistura ficar cremosa. Des-
peje em uma forma e leve ao freezer, deixando por cerca de 2 horas. Co-
loque o creme em uma sorveteira ou raspe com um garfo a cada 1h pa-
ra quebrar os cristais de gelo, até que esteja todo congelado.

PARA O SORVETE DE CANELA 

 • 2 xícaras (chá) de  
creme de leite fresco 

 • 1 xícara (chá) de leite integral
 • 4 paus de canela 
 • 6 gemas
 • ½ xícara (chá) de açúcar 
 • 2 colheres (chá)  
de canela em pó 
 
PARA O CARAMELO

 • ½ xícara (chá) de açúcar 
 • 1 colher (sopa) de manteiga 
 • 5 colheres (sopa) 
de creme de leite 

 • 1 colher (sopa) de raspas  
de casca de laranja  

PARA O BOLO DE TÂMARAS 
 • 1 xícara (chá) de suco de maçã 
 • 1 xícara (chá) de tâmaras  
secas sem caroço 

 • 5 colheres (sopa) de manteiga 
em temperatura ambiente 

 • 1 xícara (chá) rasa  
de açúcar mascavo 

 • 3 ovos 
 • 2 xícaras (chá)  
de farinha de trigo 

 • 1 colher (chá)  
de canela em pó 

 • ½ colher (chá) 
de cravo em pó 

 • 1 colher (chá) de  
fermento em pó

 • Manteiga para untar

PREPARANDO O CARAMELO

Derreta o açúcar em fogo baixo. Espere 
dourar bem, sem queimar. Desligue o fogo  
e adicione a manteiga, o creme de leite e a 
laranja. Mexa bem. Sirva frio. 

PREPARANDO O BOLO

Aqueça o suco de maçã e coloque nele as 
tâmaras picadas, sem sementes, para hidra-
tar. Em uma batedeira, misture a manteiga e 
o açúcar mascavo até homogeneizar. Adicio-
ne os ovos. Aos poucos, coloque a farinha, os 
temperos e o fermento. Bata até obter uma 
mistura uniforme. Despeje em uma forma de 
bolo inglês, untada. Leve ao forno preaqueci-
do em temperatura média (180 ºC) e asse por 
cerca de 40 minutos, ou até firmar e dourar. 
Sirva com o caramelo e com o sorvete. 

 

Essenciais da receita






