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Stoli Kiss & Tell
Ingredientes 

50 ml de vodka 
Stolichnaya Night Edition

Suco de Cranberry

1 fatia de limao

Preparo

Adicione a vodka em um 
copo longo com bastante 
gelo. Complete com suco 
de cranberry e decore com 
uma fatia de limão. 

ParaComeçar
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...mas este mix de folhas e 
radicchio leva gomos de 
tangerina sem a pele, tomates 
cereja orgânicos e lascas 
grosseiras de queijo de cabra.
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Croqueta de Bacalhau em cama de Bifum
Chef Lilian Droghetti

Ingredientes: 100g de manteiga, 100g de farinha de trigo, 100g de bacalhau 
dessalgado desfiado, 300 ml de leite, 1 gema, pimenta-do-reino, noz-moscada, 1/2 
xícara de salsinha e tomilho fresco, palitos de cana, macarrão bifum e farinha 
panko. 

Preparo: derreta a manteiga e acrescente toda a farinha. Incorpore aos poucos 
o leite até formar uma massa lisa e homogênea. Coloque em um recipiente, cubra 
com papel filme e leve para a geladeira. Em seguida, com a massa fria, coloque a 
gema e tempere o bacalhau com pimenta-do-reino, noz-moscada e ervas. Modele 
as croquetas no centro do palito de cana, passe pela gema e empane com farinha 
panko. Acomode os palitos de croqueta em uma cama de bifum frito rapidamen-
te em óleo quente.
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Risoto do Agreste Brasileiro
Chef Jorge da Hora – Grande Hotel 
Senac -  grandehotelsenac.com.br

Ingredientes: 150 g arroz para risoto, 1 co-
lher de sopa manteiga de garrafa, 1 dente de 
alho picado, 1/2 cebola picada, 50 ml vinho 
branco, 100 g carne de sol, 50 g abóbora em 
cubos assada, q.b caldo de legumes, q.b man-
teiga, q.b sal, q.b queijo parmesão ralado, 30 
g amendoim salgado, q.b salsinha e cebolinha. 

Preparo: aqueça uma panela, coloque a 
manteiga de garrafa e em seguida doure o 
alho e a cebola. Use o vinho branco e em segui-
da o fundo de legumes ao poucos.Acrescente a 
carne do sol e a abóbora assada. Finalize com 
o queijo, a manteiga e a salsinha e cebolinha. 
Ajuste o sal e decore com amendoim. 
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Tagliatelle ao Pesto   
de Macadâmia
Chef Jill Guidotti   
nutrizonline.com.br

Ingredientes: 1 maço de manjericão, 80 
gr de macadâmia , 100 gr de queijo par-
mesão ralado, 3 dentes de alho, 1 limão sici-
liano, 1 pacote de macarrão tipo tagliatelle, 
50 ml de azeitePimenta do reino á gosto

Preparo: Em um processador coloque as 
folhas de manjericão lavadas e secas, as 
macadâmias, o alho, a pimenta do reino, o 
azeite e metade do queijo parmesão e tritu-
re tudo até formar uma pasta e reserve. Em 
uma panela ferva água , cozinhe o macar-
rão e deixe “al dente”. Escorra o macarrão 
e reserve uma xicará da água. Depois em 
uma panela coloque o pesto e em seguida o 
macarrão, e um pouco de água para finali-
zar. Sirva em prato fundo.
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Bacalhau com Camarões
Restaurante Manjar do Marquês - manjardomarques.com.br

Ingredientes: 500 g de bacalhau em postas, 4 camarões grandes para decorar, camarões 
pequenos a gosto, champignon a gosto, alcaparras a gosto e molho de tomate.

Preparo: frite rapidamente oscamarões pequenos em uma frigideira com azeite e coloque 
em seguida o molho de tomate, alcaparras e champignons. Frite o bacalhau no azeite e finali-
ze com o molho. Sirva com pure de batata e camarões grandes passados na mesma frigideira. 
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Costeletas de Tambaqui com
Mousseline de Banana da Terra 
Rafa Costa

Ingredientes: Costeletas: 500 g de costeletas de tambaqui limpas e 
sem espinhos (somente os grandes), 1 limão siciliano, sal, pimento-do-reino, 
1 maço de estragão, 1 pimenta dedo-de-moça, 50 ml de água.

Preparo: em um bowl junte o suco do limão, água, sal, pimenta e uma 
boa quantidade de estragão junto com a pimenta dedo-de-moça cortada 
sem as sementes. Reserve. Grelhe em frigideira pouco antes de server. 

Ingredientes para mousseline: 2 cebolas medias, 1 cenoura me-
dia,1 talo de salsão,1 talopequeno de alho-porro, pimenta-do-reino em 
grãos,2 folhas de louro,3 dentes de alho,5 bananas da terra,1 xícara (chá) 
de leite, 1 xícara (chá) de creme de leite fresco,2 colheres (sopa) de mantei-
ga,1 maço de salsa crespa, sal e noz-moscada.

Preparo: Comece fazendo um caldo claro: em uma panela coloque a 
cebola, a cenoura, o salsão, o alho-porro, a folha de louro, alguns grãos 
de pimenta-do-reino, o alho e cubra com água. Leve ao fogo e assim que 
ferver desligue e deixe descansar por 5 minutos.Passe por uma peneira e 
reserve o caldo. Higienize a casca da banana e coloque a banana inteira 
para cozinhar no caldo claro por cerca de 15 minutos, em uma panela 
semi-tampada ou até que a casca se rompa. Depois de cozida, processe a 
banana em liquidificador ou com a ajuda de um mixer. Passe por uma 
peneira e leve ao fogo baixo e vá colocando o creme de leite, a manteiga, 
a noz-moscada ralada e o sal. Finalize com o leite somente para ficar mais 
cremoso.
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Costeletas    
de Cordeiro
Blog Senhora Mesa  
senhoramesa.com.br

Ingredientes: com acompa-
nhamento conte 4 costeletas de 
cordeiro por pessoa. Para 1 kg faça 
uma marinada com: 1 xícara de 
vinho tinto, 1 colher sopa de ale-
crim fresco, 1 colher sopa tomilho 
fresco, 3 folhas louro, 2 dentes de 
alho amassados, q.b sal, q.b pi-
menta-do-reino, q.b azeite extra-
-virgem. 

Preparo: esquente uma frigi-
deira por dois minutos, acrescente 
o azeite a quatro costeletas por 
vez. Vá colocando as costeletas 
prontas no forno para não esfria-
rem. Sirva com salada e arroz. 
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Taça Verão
Por Isabela Ferracini   
Madame Formiga  
madameformiga.com.br

Creme de Limão

1 lata de leite condensado com suco 
de 1 limão (tahiti ou siciliano)

Brigadeiro de Cocadinha

1 lata de leite condensado, 1 colher de 
manteiga, 3 colheres sopa de coco 
em lâminas. Cozinhe todos os ingre-
dientes juntos até levantar fervura.

Montagem

Em um recipiente transparente, 
como uma taça, distribua o briga-
deiro de cocadinha e deixe gelar por 
2 horas. Em seguida, cubra com o 
creme de limão e decore com chan-
tilly e raspas de limão.  
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Bolo de Fubá 
Blog Senhora Mesa  
senhoramesa.com.br

Ingredientes:3 xícaras 
fubá, 2 e 1 xícara e meia leite 
fervente, 2 xícaras açúcar, 3 
ovos, 1 colher sopa fermento 
em pó, manteiga e fubá para 
untar. 

Preparo: bata as claras em 
neve. Em um bowl, coloque o 
fubá e o leite, misturando bem. 
Acrescente o açúcar e as ge-
mas. Por fim, coloque as claras 
delicadamente e o fermento. 
Despeje em uma forma média, 
untada e polvilhada com fubá. 
Asse em forno a 180º por cerca 
de 40 minutos. 
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Bolo Dark 
Blog Senhora Mesa - senhoramesa.com.br

Ingredientes: 5 ovos: 150 g de açúcar, 150 g de manteiga sem sal, 400 g de chocolate 
80% cacaupicado, 160 g de farinha de trigo peneirada e1 colher de chocolate em pó orgânico.

Preparo: aqueça o forno a 180° e unte uma forma de tamanho médio com manteiga e o 
pó de cacau orgânico. Separe as gemas da clara e bata as claras em neve e reserve na gela-
deira. Derreta em banho-maria o chocolate picado com a manteiga e o açúcar. Em um bowl 
coloque as gemas e um pouco do chocolate derretido misturado com o açúcar e a manteiga. 
Bata com a ajuda de um fuet ou colher de pau. Acrescente o restante e misture bem. Coloque 
aos poucos a farinha de trigo e mexa bem. No fim, coloque as claras em neve, com movi-
mentos de cima para baixo. Coloque na forma e asse por cerca de 35 minutos. 

13◆



Canjica
Blog Senhora Mesa  
senhoramesa.com.br

Ingredientes: 1  xícara e meia (chá) de 
milho para canjica, 1 lata de leite condensa-
do e 2 xícaras leite.

Preparo: coloque a canjica de molho em 
água fria por duras horas. Escorra a água 
e leve ao fogo em panela de pressão com 
dois litros e meio de água fria por uma hora 
após começar a ferver. Em seguida escorra 
a água e junte o leite condensado e o leite 
e deixe ferver por cerca de 15 minutos até 
ficar cremosa.
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Esta publicação faz parte da Revista Senhora Mesa e a sua venda é proibida. 
Diretora Geral: Patrícia Guimarães (Mtb 52.448). 
Sugestões e comentários: redacao@senhoramesa.com.br. 
Endereço: Rua Dez de Novembro, 409 - Escritório 2, Bairro São Dimas - Piracicaba SP
www.senhoramesa.com.br. Tiragem: 14.000 exemplares

14 ◆






