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Vou começar esse e-book, o segundo de 2020, agradecendo toda a 
companhia e troca que tivemos nesse ano tão complicado.

Ele é um pequeno presente de Natal meu para você e sua família.

Em cada receita você vai encontrar o porquê eu gosto dela e dicas das 
que podem ser feitas com antecedência para facilitar o trabalho. As 
saladas principalmente possibilitam muitas versões, exercitem a 
criatividade acrescentando ou substituindo algum ingrediente. 

As receitas que estão aqui são exatamente as mesmas que faço ano 
após ano, gosto de tradições.

Espero que você goste e que te ajude a criar a tradição da sua casa.

Beijos,

Tati Marques
@tatimarques

Oi!
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Ceia de Natal

https://www.instagram.com/tatimarques/


Aperitivo

Nos jantares de Natal monto algumas opções de petiscos para o aperitivo suprimindo dessa 
forma os pratos de entrada. Facilita nossa vida na cozinha e deixa um clima mais descontraído. 

Você pode montar na mesa de centro da sala, num aparador ou na mesa de jantar caso sua ceia 
seja servida à americana. 

Coloque guardanapos, pratinhos e garfos de sobremesa para que seus convidados possam se 
servir deles com tranquilidade. 

. Uma cesta com pãezinhos variados, focaccia e grissinis enfeita e é uma delícia. 

. Queijo Brie envolto em massa folhada, sim eu sei, é batido mas é uma delícia e sempre faço.

. Tomatinhos cereja, mussarela de búfala e manjericão
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. Mortadela com pistache italiana.

. Favos de mel, uvas, castanhas e 
queijo de cabra.
. Figos frescos e presunto cru.



Salada de Arroz
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Eu uso essa salada como substituta do arroz branco normal, é infinitamente mais gostosa, 
com uma riqueza de texturas e sabores além de uma ótima opção para o verão.

Ingredientes

• ½  xícara de Arroz Preto

• ½ xícara de Arroz Negro Selvagem

• ½ xícara de Arroz Vermelho

• 1 xícara de Arroz Integral

• 1 xícara de Castanha do Pará picadas

• ½ xícara Salsinha

• ½  xícara Cebolinha

• 1 Cebola roxa média

• 1 dente de Alho

• 1/3  de xícara de suco de Limão

• 1 xícara de Azeite

• Sal à gosto

• 1 Pimenta dedo de moça

• 2 folhas de louro

Modo de Preparo

• Cozinhe em água, sal e 1 folha de louro o arroz preto, o negro selvagem e o vermelho até 
ficarem al dente, cerca de 20 minutos. Não se preocupe se o arroz chegar no ponto de 
cozimento e sobrar água na panela, basta escorrer numa peneira para tirar o excesso de 
água.

• Cozinhe em água, sal e 1 folha de louro o arroz integral até ficar al dente, cerca de 35 
minutos. Não se preocupe se o arroz chegar no ponto de cozimento e sobrar água na 
panela, basta escorrer numa peneira para tirar o excesso de água.

• Após estarem cozidos transfira para uma tigela, essa etapa pode ser feita um dia antes da 
ceia.

• Para o molho vinagrete junte numa tigelinha o azeite e o suco de limão, misture com um 
fouet até emulsificar. Acrescente a cebola roxa picadinha, o dente de alho picado, a 
pimenta dedo de moça sem sementes e picada, a salsinha picada, a cebolinha picada e o 
sal, misture todos os temperos e misture no arroz.

• Para finalizar misture as castanhas do Pará picadas. Leve para gelar. Essa salada fica melhor 
se temperada algumas horas antes de servir para os sabores se intensificarem. Serve 8 a 10 
pessoas.
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Salada de Arroz



Salpicão de Frango
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Eu amo esse salpicão porque ele é feito com iogurte no lugar da maionese, o que para o 
nosso Natal em pleno verão é perfeito. Fica leve, saboroso e refrescante. Eu gosto de usar as 
maças verdes e gala juntas, o verde e vermelho das cascas fica bem natalino.

Ingredientes

• 1 Frango defumado (uso Sadia)

• 4 Maçãs verdes ou gala

• 800 ml de Iogurte natural sem açúcar

• 150 gr de nozes

• 1/3 de xícara de Azeite

• 3 Limões

• 2 colheres de chá de Curry em pó

• Pimenta do reino à gosto

• Sal à gosto

Modo de Preparo

• Desfie o peito de frango defumado em lascas, dispensando todas as cartilagens e pele. 
Reserve. 

• Para o molho misture numa tigela o iogurte, o azeite, o sal, a pimenta, o suco de dois 
limões e o curry e reserve na geladeira.

• O frango e o molho podem ser preparados com até 1 dia de antecedência ao que será 
servido e mantidos refrigerados em potes separados.

• Lave as maçãs com casca, corte-as ao meio, retire o miolo fibroso e sementes, depois vá 
fatiando finamente em meia lua e depois corte as meias luas ao meio.

• Regue-as com o suco de um limão até ficarem totalmente umedecidas pelo suco, isso vai 
impedir que elas escureçam.

• Eu não uso mas se você gostar pode acrescentar meia xícara de uvas passas e dois talos de 
salsão cortado em fatias finas. 

• No momento de servir misture o frango, as maçãs, o molho e as nozes picadas, transfira 
para a travessa e sirva imediatamente. Serve 8 a 10 pessoas.
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Salpicão de Frango
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Farofa de Castanha Portuguesa
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Farofa de Castanha Portuguesa

Essa farofa tem a cara do Natal mas também pode assumir a cara do Brasil, é só 
trocar as castanhas por banana da terra cortada em cubinhos, o modo de fazer 
permanece o mesmo. Capriche no refogado, ele é o segredo de uma boa farofa.

Ingredientes

• 2 xícaras de Farinha de mandioca flocada
• 1 xícara de Castanha Portuguesa cozida
• 150 gr de Bacon
• 3 dentes de Alho
• ½ Cebola branca 
• 100 gr de Manteiga
• 1/3 de xícara de Salsinha
• Sal à gosto
• 1 Pimenta dedo de moça
• ¼ de xícara de azeite

Modo de Preparo

• Numa panela refogue o bacon picado até começar a dourar.
• Coloque a cebola picada refogue até murchar.
• Acrescente o alho picado e refogue até dourar, em seguida acrescente a pimenta 

dedo de moça bem picada e sem sementes.
• Acrescente as castanhas portuguesas cozidas e picadas (ou a banana), o azeite e 

refogue por mais uns dois minutos.
• Acrescente a manteiga e mexa até derreter.
• Acrescente a farinha de mandioca flocada, misture tudo muito bem por alguns 

minutos tomando cuidado para a farinha não queimar.
• Prove e acerte o sal.
• Desligue o fogo, acrescente a salsinha picada e misture bem. Serve 4 a 5 pessoas.



Calda Doce
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Calda Doce

Essa calda é perfeita para acompanhar carnes como tender e lombo de porco mas você 
também pode usar para sobremesas. Algumas sugestões: sobre o tradicional manjar 
branco, no lugar das frutas vermelhas num cheesecake, acompanhando o sorvete de 
baunilha ou sobre o pudim de tapioca que ensino a fazer nas sobremesas.

Ingredientes

• 1 xícara ameixa seca sem caroço
• 1 xícara damasco
• ½ xícara de figos secos
• ½ xícara uva passa branca
• ½ xícara uva passa preta
• 1 xícara de rum
• 3 bagas de cardamomo
• 3 cravos
• 1 pau de canela
• 1 colher de chá de noz moscada
• 1 limão
• 3 xícaras de Água

Modo de Preparo

• Corte a ameixa, o damasco e o figo em pedaços graúdos.
• Coloque todos os ingredientes numa panela e leve ao fogo médio mexendo de 

tempos em tempos até começar a ferver.
• Abaixe o fogo para o mínimo, tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 

15 minutos.
• A calda estará pronta quando as frutas estiverem macias e a calda cor de âmbar bem 

brilhante.
• Se quiser uma consistência de compota deixe secar um pouco mais a água.
• Retire as especiarias. Deixe esfriar e sirva como preferir. Serve 6 a 8 pessoas.



Purê de Maçã
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Purê de Maçã

Purê de maçã é o acompanhamento perfeito para lombo e tender. Facílimo de 
fazer. Essa receita cheia de especiarias deixa um perfume maravilhoso na casa.

Ingredientes

• 6 maçãs Gala (ou verde)
• 3 bagas de cardamomo abertas
• 4 cravos
• 1 pau de canela
• 1 limão (suco)
• 1 xícara de água

Modo de Preparo

• Descasque as maçãs, tire o miolo e corte em pedaços.
• Transfira as maçãs picadas para uma panela adicione todos os outros 

ingredientes.
• Leve ao fogo mexendo de tempos em tempos até começar a ferver, abaixe o 

fogo para o mínimo e tampe a panela.
• Cozinhe as maçãs até ficarem bem macias se precisar vá pingando mais água 

para não ressecar.
• Desligue o fogo quando estiverem desmanchando, cerca de 20 a 30 minutos.
• Retire as especiarias e com a ajuda de uma colher de pau termine de 

amassar as maçãs, está pronto. Se preferir um purê mais liso use um mixer
ou processador de alimentos para bater o purê. Serve 5 a 6 pessoas.
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Cebola Caramelizada
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Cebola Caramelizada
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Essas cebolinhas caramelizadas são ótimas e facílimas de fazer no forno. Podem 
acompanhar todo tipo de carne e enfeita muito bem a mesa natalina.

Ingredientes

• 15 Cebolas tipo chalota ou pérola
• 3 colheres de sopa de Azeite
• 3 colheres de sopa de Aceto Balsâmico
• 2 colheres de sopa de Vinho Branco
• 2 colheres de sopa de Açúcar Mascavo
• ¼ colher de chá Sal
• Pimenta
• Tomilho

Modo de Preparo

• Pré-aqueça o forno em 200°C.
• Numa tigela misture com um garfo o azeite, o aceto, o vinho, o açúcar, o sal, a 

pimenta e o tomilho.
• Descasque e corte as cebolas longitudinalmente mantendo os cabinhos para 

que elas não desmanchem. 
• Coloque as cebolas na tigela com o molho e misture bem, deixe descansar meia 

hora no molho.
• Numa assadeira coloque as cebolas com o lado cortado para baixo e leve para o 

forno por 20 minutos. Reserve o molho que sobrou.
• Após 20 minutos de forno vire as cebolas, regue com os restante do molho e 

asse por mais 10 minutos em 100º. C
• Retire do forno e sirva a seguir, coma enquanto estiver quentinho! Serve 3 

pessoas.



Peru de Natal
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Peru de Natal
Muita gente acha que é difícil e complicado assar peru mas é só seguir esse passo-a-
passo que garanto que não tem erro. Vou passar a programação toda desde o 
descongelamento até o molho feito com os tostadinhos da assadeira. Seguindo essa 
programação o peru estará assado e pronto para servir entre 8:30 – 9:00 da noite, 
estou me baseando numa ave de 4kg – 4,5kg

Ingredientes

• 1 garrafa de vinho branco seco
• 1 cebola branca média
• 12 dentes de alho
• 1 cenoura
• 1 e ½  xícaras de salsinha
• 1/3 xícara de azeite
• 100 gr de manteiga sem sal
• 2 colheres de chá Sal
• Pimenta do reino à gosto
• 3 folhas de louro
• 1 Pimenta dedo de moça
• 2 limões Taiti
• 2 limões sicilianos
• 7 ramos de alecrim
• Barbante de uso culinário
• Papel alumínio
• ½ xícara de vinho do Porto
• 1 colher de sobremesa de farinha de trigo

Modo de Preparo

Etapa 1 – Descongelamento

• No dia 22 de dezembro às 18:00 horas transfira o peru do freezer para a geladeira 
na própria embalagem, coloque sobre uma assadeira para que não escorra água na 
geladeira. Nunca descongele um peru apressadamente sobre a bancada da pia, por 
ser muito grande o risco é enorme dele começar a se deteriorar.

Etapa 2 – Tempero

• No dia 23 de dezembro entre 20:00 e 22:00 horas. Retire o peru da embalagem, 
retire o saco de miúdos que está dentro dele, lave bem a ave e coloque numa tigela 
grande e funda para que ela fique coberta com o tempero.



• No liquidificador coloque o vinho, a cebola, 8 dentes de alho descascados, 1 xícara de 
salsinha sem talos só as folhas, azeite, suco dos limões Taiti, sal, pimenta dedo de 
moça e pimenta do reino à gosto. Bata tudo até triturar bem os temperos.

• Despeje esse tempero sobre o peru, coloque as folhas de louro, cubra com plástico 
filme e leve para geladeira até o dia seguinte.

Manteiga temperada para assar o peru.

• Coloque numa tigela 100 gr de manteiga sem sal, ½  xícara de salsinha bem picada, 4 
dentes de alho bem picados, sal e pimenta do reino, misture tudo e guarde na 
geladeira num pote fechado.

Etapa 3 – Assar

• No dia 24 de dezembro às 14:00, ligue o forno a 200 graus para pré-aquecer, retire o 
peru da geladeira.

• Forre a forma de onde ele será assado com a cenoura crua em rodelas, o peru vai 
assar sobre elas para a pele não grudar na forma.

• Retire o peru do tempero deixando escorrer todo o líquido, coloque-o na forma e 
com as mãos descole cuidadosamente a pele do peito e das coxas do peru. Reserve o 
tempero.

• Vá colocando a manteiga temperada entre a pele e a carne e distribuindo bem, 
finalize passando manteiga também por fora.

• Corte os limões sicilianos em 8 e coloque na cavidade do peru. Dependendo do 
tamanho da ave você usará 1 ou 2 limões.

• Coloque um ramo de alecrim junto com os limões.
• Embrulhe as pontas das asas e os ossos das extremidades da coxa com pedaços de 

papel alumínio para que não queimem.
• Espete em cada coxa um espetinho de madeira até atingir o centro da ave.
• Umedeça 50 cm de barbante de uso culinário e amarre as duas coxas do peru para 

que elas não desmontem ao assar.
• Umedeça 50 cm de barbante de uso culinário e amarre as duas asas do peru para que 

elas não abram ao assar.
• Cubra o peru com papel alumínio fechando bem toda a forma e leve ao forno.
• Retire do forno a cada hora, abra o alumínio e derrame uma concha do tempero, 

volte para o forno.
• Depois de 5 horas de forno, às 19:30 aproximadamente, retire o papel alumínio, 

espalhe a manteiga temperada pela ave e volte ao forno para dourar.
• Deixe dourar por 30 a 40 minutos.
• Retire do forno e transfira para a travessa de servir.
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Peru de Natal



Etapa 4 – Molho e Montagem

• Coloque a forma onde assou o peru sobre as bocas do seu fogão e ascenda o fogo no 
mínimo.

• Acrescente 1 xícara de água e com a ajuda de uma colher de pau vá raspando os 
queimadinhos da forma até desgrudarem.

• Quando a água ferver acrescente ½ xícara de vinho do porto e deixe ferver 
novamente.

• Coe esse molho e transfira para uma panela.
• Acrescente 1 colher de sobremesa de farinha de trigo.
• Com um batedor de arame dissolva a farinha e mexa o molho até atingir a 

consistência desejada.
• Desligue o fogo, transfira para uma molheira e sirva.
• Decore o peru na travessa com ramos de alecrim, limões sicilianos em rodelas e 

batatas bolinha assadas.
• Se quiser decore com cerejas frescas, figos frescos cortados em quartos, limões 

verdes em rodelas, abuse da criatividade. 
• Serve 8 a 10 pessoas.

Peru de Natal
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Essas batatas ficam macias por dentro e crocantes por fora, acho um ótimo 
acompanhamento para o peru e carnes no geral. Uso elas para decorar a travessa onde 
sirvo o peru.

Ingredientes

• 1 kg de batata bolinha
• 3 galhinhos de alecrim
• 3 dentes de alho
• Azeite o suficiente para banhar todas as batatas
• Sal à gosto
• Pimenta do Reino à gosto

Modo de Preparo

• Lave bem as batatas para tirar qualquer resquício de terra. Cozinhe as batatas com 
casca em água e sal até ficarem macias porém firmes, cerca de 15 minutos, escorra a 
água.

• Com a ajuda de um pano de prato limpo e dobrado para não queimar as mãos dê uma 
leve esmagada nas batatas, um leve murro, elas devem ficar achatadas com a casca 
rompida mas cuidado para não destruí-las.

• Forre uma assadeira com papel alumínio e unte com azeite.
• Transfira-as para a assadeira, regue com azeite, tempere com o sal, a pimenta e as 

folhas de alecrim. 
• Com as mãos misture bem os temperos para que as batatas fiquem totalmente 

envoltas. Espalhe as batatas na forma para que elas não fiquem sobrepostas.
• Distribua os 3 dentes de alho com casca apenas amassados sobre as batatas.
• Leve ao forno pré-aquecido à 200º. Asse por 40 minutos, vire-as e asse por mais 10 

minutos ou até estarem douradas. Sirva em seguida. Serve 5 a 6 pessoas.
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Batatas ao Murro
para acompanhar o peru



Lombo de Panela
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Lombo de Panela

Esse lombo aprendi a fazer com a minha mãe, é bem fácil e faço muito no dia a dia.

Ingredientes

• 1 Lombo de porco de 1 kg
• 1 xícara de vinho branco seco + ¼ de xícara de vinho para finalizar
• 5 dentes de alho
• 3 folhas de louro
• 1 limão Taiti
• 1/3 xícara de azeite + 1 colher de sopa
• 1 colher de sopa  manteiga sem sal
• 1 colher de chá de Sal
• Pimenta do reino
• Água

Modo de Preparo

• Limpe a peça de lombo, transfira para uma tigela, acrescente 1 xícara de vinho 
branco, suco de 1 limão e as 3 folhas de louro.

• Descasque os alhos e faça uma pasta com alho, sal, pimenta do reino e 1 colher de 
sopa de azeite. Passe essa pasta por toda a carne. Essa etapa do tempero pode ser 
feita na noite anterior ou umas 3 horas antes de preparar o lombo.

• Numa panela grande o suficiente para que o lombo inteiro fique bem acomodado 
no fundo aqueça 1/3 de xícara de azeite.

• Coloque o lombo na panela, reserve o caldo do tempero. Comece a dourar cada 
lado da carne, uns 3 minutos de cada lado. 

• Após estar dourada derrame o caldo do tempero, abaixe o fogo e tampe a panela.
• Agora é só ter paciência, de tempos em tempos abra a panela e vá pingado água 

quente nas laterais da carne, vire a carne e volte a tampar a panela.
• Faça esse procedimento por uns 40 a 50 minutos. Passado esse tempo, desligue o 

fogo e deixe a carne descansar por 10 minutos.
• Retire o lombo da panela, fatie e reserve.
• Na panela onde fez o lombo acrescente 1/3 de xícara de vinho e ½ xícara de água, 

com a ajuda de uma colher de pau vá desgrudando do fundo todo o queimadinho, o 
sabor desse lombo está aí.

• Deixe ferver, acrescente 1 colher de sopa de manteiga, mexa até derreter, volte o 
lombo para a panela, tampe e desligue o fogo, sirva a seguir. Serve 4 pessoas.

• Eu gosto de usar uma panela bonita para servir o lombo nela mesmo mas se você 
não tiver basta arrumar a carne numa travessa e colocar o molho por cima da carne. 
Serve 4 a 5 pessoas.
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Tender
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Tender
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Tender é a carne mais fácil de se preparar no Natal porque é defumada portanto já está 
cozida e com sabor mas sempre dá para melhorar o que já é bom. Uso o Tender sem 
osso da Sadia, acho o melhor do mercado. Faça o tempero na noite anterior ao dia que 
vai assar.

Ingredientes

• 1 Tender bolinha sem osso.
• 1 xícara de vinho branco seco
• ½ xícara de mel
• 1 limão Taiti
• 1 colher de chá de Sal
• Pimenta do reino à gosto
• 7 grãos de pimenta branca amassados com a faca
• 2 Bagas de cardamomo abertas
• 1 colher de sobremesa de mostarda em pó ou a mesma medida de mostarda Dijon

Modo de Preparo

• Numa tigela, acrescente 1 xícara de vinho branco, suco de 1 limão e todos os 
temperos.

• Abra a embalagem do Tender e faça cortes em losangos por toda a pele.
• Coloque o Tender na tigela com os temperos, cubra com plástico filme e deixe na 

geladeira até o dia seguinte.
• Durante esse tempo vire o Tender algumas vezes para que ele inteiro entre em 

contato com os temperos. Use uma tigela de tamanho quase justo a ele assim o 
liquido ficará num nível mais alto e o Tender melhor temperado.

• Pré-aqueça o forno a 200º. C. Forre uma forma com papel alumínio subindo pelas 
laterais, para o liquido não vazar.

• Coloque o Tender no centro, despeje o tempero sobre ele, cubra com papel 
alumínio e leve ao forno.

• Depois de 40 assando tire o papel alumínio de cima e volte para dourar por mais 10 
minutos.

• Durante o tempo de forno regue o Tender com o tempero algumas vezes.
• Retire o Tender do forno, aguarde 10 minutos, fatie e disponha numa travessa.
• Peneire o caldo de temperos que sobrou na forma e sirva sobre o Tender. Serve 4 a 5 

pessoas.



Tiramisu
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Tiramisu é uma das sobremesas preferidas aqui em casa, minha receita não é a original 
que leva ovos crus, a minha leva creme de leite fresco. Preferimos assim aqui. Eu monto 
em taças individuais mas se você preferir pode montar numa travessa bonita seguindo 
o mesmo esquema das camadas e usando os biscoitos inteiros.

Ingredientes

• 500 ml de creme de leite fresco
• 4 colheres de sopa de açúcar
• 1 colher de chá de pasta de baunilha
• 400 gr de quejo Mascarpone
• 300 ml de café forte gelado
• 50 ml de vinho Marsala, ou Porto, ou Rum
• 12 unidades de biscoito champagne
• 1 colher de sopa de cacau 100%

Modo de preparo

• Prepare o café e deixe esfriar completamente.
• Retire o queijo mascarpone da geladeira para amolecer.
• Na tigela da batedeira coloque o creme de leite, o açúcar e a baulinha e bata até 

ponto de chantili.
• Acresente o queijo mascarpone e bata alguns segundos para misturar bem.

Montagem em taças individuais

• Coloque o café e o vinho num prato fundo.
• Divida dos biscoitos ao meio.
• Coloque 1 colher de sopa cheia do creme no fundo da taça e nivele com uma colher.
• Passe duas metades de biscoito no café, deixe absorver por alguns segundos e 

disponha sobre o creme.
• Repita a camada de creme.
• Repita a camada de biscoitos.
• Finalize com a terceira camada de creme, nivelando na taça.
• Leve para gelar por 2 horas antes de servir.
• Polvilhe cacau em pó sobre cada taça no momento de servir.
• Serve 6 taças individuais.

Tiramisu
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Panna Cotta
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Nem lembro hà quantos anos faço essa Panna Cotta, bem cremosa, uma delícia. 
Sobremesa leve e refrescante perfeita para finalizar uma refeição mais pesada. 
Pode ser feita 1 dia antes de servir. No lugar da tangerina você pode servir com 
morangos macerados no vinho do Porto, calda de frutas vermelhas, calda de 
maracujá, use a criatividade.

Ingredientes

• 500 gr de Creme de leite fresco
• 3 colheres de sopa de áçucar
• 1 colher de chá de pasta de baunilha ou as sementes de 1 fava
• 12 gr de gelatina em pó sem sabor

Modo de preparo

• Hidrate a gelatina com 4 colheres de sopa de água, reserve.
• Misture numa panela o creme de leite, o açúcar e a baunilha leve ao fogo 

mexendo sempre até dissolver o açúcar, não deixe ferver senão a gelatina 
perderá sua ação.

• Tire a mistura do fogo e acrescente a gelatina misturando bem com um batedor 
de arame.

• Distribua em 6 potinhos com capacidade para 200 ml, deixe esfriar e depois 
leve à geladeira. Espere umas duas horas ou até estar firme para poder por a 
gelatina de tangerina por cima. 

Ingredientes Gelatina de Tangerina

• 500 ml de suco de tangerina peneirado (cerca de 6 tangerinas)
• Açúcar à gosto de acordo com a doçura das tangerinas, normalmente não uso.
• 1 colher de café de gengibre ralado
• 12 gr de gelatina sem sabor

• Hidrate a gelatina com 4 colheres de sopa de água.
• Leve ao fogo o suco e o açúcar mexendo sempre até dissolver, não deixe ferver.
• Tire do fogo, acrescente o gengibre e a gelatina, misture bem até dissolver a 

gelatina e deixe esfriar bem.
• Após umas 2 horas da Panna Cotta na geladeira já firme e com a gelatina de 

tangerina fria coloque um pouco dela em cada potinho sobre a Panna Cotta, 
com cuidado. Devolva tudo para a geladeira até firmar. 

• Serve 6 porções.

Panna Cotta
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Merengue de Morango



Pavlova, Eton Mess ou Merengue, três snomes para os mesmos ingredientes o que 
muda é a forma de montar. Aqui em casa gosto de colocar cada ingrediente numa 
travessa bonita e cada convidado monta sua própria taça. Além dos morangos você 
pode usar manga, kiwi, framboesas, amoras e mirtilos. Eu não faço o suspiro, prefiro 
comprar pronto para pular algumas etapas. Vendem até os discos de suspeiro para 
montagem de Pavlova em várias padarias e mercados.

Ingredientes

• 500 ml de creme de leite fresco
• 3 colheres de sopa de Açúcar
• 1 colher de chá de pasta de Baunilha
• 200 gr de Mini Suspiros
• 500 gr de Morangos
• Folhas de hortelã para decorar

Para a calda de amoras

• 2 xícaras de amoras congeladas
• 3 colheres de sopa de açúcar
• 50 ml de suco de limão
• ½ xícara de água

Modo de Preparo calda

• Coloque numa panela todos os ingredientes da calda, leve ao fogo médio sempre 
mexendo. Quando começar a ferver, diminua o fogo para o mínimo e cozinhe por 
aproximadamente 5 minutos.

• Desligue o fogo, com a ajuda de um mixer ou processador de alimentos bata a 
calda até desmanchar toda a fruta. Leve para gelar.

Modo de Preparo Chantili e Montagem

• Na tigela da batedeira coloque o creme de leite, o açúcar e a baunilha, misture 
com uma colher. O creme de leite deve estar bem gelado.

• Bata até virar chantili, eu gosto de deixar ele bem cremoso. Cerca de 5 minutos.
• Lave e pique os morangos.
• Em taças individuais faça camadas de chantili, morangos, mini suspiros. Finalize 

com morangos, calda de amora e folhas de hortelã, mantenha na geladeira até 
servir.

• Serve 8 pessoas.

Merengue de Morango
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Pudim de Tapioca
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Essa é a sobremesa que faço todos os anos no Réveillon, é simples, não vai ao 
forno e é uma delícia. Eu uso uma forma de silicone com furo no centro porque é 
bem mais fácil desenformar o pudim usando ela, caso você não tenha pode untar 
uma forma de alumínio com óleo para ajudar a descolar o pudim da forma. A calda 
sempre sirvo à parte sobre cada fatia porque se derramarmos toda sobre o pudim 
a tapioca vai continuar absorvendo o liquido e vai desmoronar. Esse pudim deve 
ser feito no dia anterior ao que for ser servido. Também costumo servir esse
pudim com mangas cortadas em cubinhos.

Ingredientes

• 1 Lata de leite condensado
• 800 ml de leite de coco
• 800 ml de leite integral
• 200 gr de coco ralado
• 500 gr de farinha de tapioca granulada

* Atenção: Tapioca granulada não é a tapioca que a gente usa para fazer na 
frigideira. Fique atento na hora de comprar, na embalagem deve estar escrito 
TAPIOCA GRANULADA, ela é uma farinha de mandioca seca em grãos redondinhos 
e normalmente nos mercados fica ao lado da farinha de mandioca fina.  

Modo de Preparo

• Misturar todos os líquidos numa tigela.
• Acrescentar o coco ralado e a tapioca granulada, misture bem.
• Levar para gelar na própria tigela.
• Mexa a massa a cada 10 minutos até completar meia hora de geladeira.
• Passada essa meia hora transfira a massa para uma forma de furo central com 

capacidade para 3,7 litros untada com óleo e cubra com plástico filme. Ou para 
forminhas individuais de 8 cm de diâmetro. 

• Deixe gelando na forma até o dia seguinte.
• No dia seguinte desenforme e guarneça com mangas picadas no momento de 

servir.

Ingredientes calda

• 1 lata de leite condensado
• 400 ml de leite de coco
• 100 gr de coco ralado

• Misture todos os ingredientes e coloque numa molheira para que cada um sirva 
sobre sua fatia de pudim. 

• Serve 12 a 14 pessoas.

Pudim de Tapioca
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