


    

Caldo de legumes caseiro 
 

Ingredientes: 

2 cenouras 

2 talos de salsão (as folhas de 1) 

1 cebola grande 

2 litros de água 

2 folhas de louro 

3 cravos-da-índia 

5 grãos de pimenta-do-reino 

Modo de preparo: 

Lave bem todos os legumes, especialmente as folhas de salsão. Descasque a 
cebola e corte em quatro partes. Corte a cenoura em fatias grossas e o salsão, 
em pedaços de cerca de 5 cm. Numa panela, junte os legumes, as folhas de 
salsão e os temperos. Adicione a água e leve ao fogo alto. Quando começar a 
ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo e, com 
uma peneira fina, coe o caldo. Conserve na geladeira por até 5 dias ou congele 
por até 3 meses. Vale até usar forminhas de gelo para facilitar o 
descongelamento. 
 

  



Sopa de batata-doce 
Ingredientes: 

¼ xícara (chá) de manteiga 

2 batatas-doces grandes 

3 cenouras grandes 

1 maçã  

1 cebola 

½ xícara (chá) de lentilha vermelha 

½ colher (chá) de gengibre ralado (ou picado bem pequeno) 

½ colher (chá) de pimenta do reino 

1 colher (chá) de sal 

½ colher (chá) de cominho em pó 

½ colher (chá) de chilli em pó 

½ colher (chá) de páprica 

4 xícaras (chá) de caldo de legumes caseiro 

Iogurte para guarnição 

Modo de preparo: 

Descasque e pique as batatas-doces, as cenouras, a maçã e a cebola. Aqueça 
uma panela grande e coloque a manteiga para derreter. Acrescente os 
legumes e a maçã picados e refogue por aproximadamente 10 minutos. Misture 
a lentilha, gengibre, pimenta do reino, sal, cominho, chilli, páprica e o caldo de 
legumes. Mantenha em fogo alto até levantar fervura. Depois abaixe o fogo e 
cozinhe com a panela parcialmente tampada por aproximadamente 30 minutos. 
Bata a sopa no liquidificador ou use um mixer direto na panela, até que fique 
com a consistência de um purê. Volte com a sopa ao fogo baixo e deixe 
cozinhar por mais 10 minutos. Se preferir a sopa mais rala, acrescente água 
até obter a consistência desejada. Sirva com iogurte. 



    

Salmão ao molho de alho-poró 
 

MOLHO 

Ingredientes: 

2 colheres (sopa) de manteiga  

2 colheres (sopa) de óleo de canola 

5 alhos-porós grandes (apenas as partes brancas, bem lavados e cortados em 
rodelas de 0,5cm) 

sal e pimenta do reino a gosto 

½ xícara (chá) de vinho branco 

1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco 

3 colheres (sopa) de endro dill 

¼ colher (chá) de cominho 

 

Modo de preparo: 

Em uma panela grande, aqueça a manteiga e o óleo em fogo médio. Adicione o 
alho-poró e tempere com sal. Diminua o fogo para médio baixo e refogue até 
que fique transparente, mais ou menos 10 minutos, mexendo de vez em 
quando. Adicione o vinho e deixe ferver, cozinhando até o vinho evaporar, mais 
ou menos 3 minutos. Adicione o creme de leite, o endro dill e o cominho e 
cozinhe em fogo brando até engrossar um pouco, aproximadamente 10 
minutos. Tempere com pimenta do reino e ajuste o sal, se necessário. 

 

 

 

 

 

 

SALMÃO 



    

Ingredientes: 

1,5 kg de filé de salmão 

1 xícara (chá) de vinho branco 

4 pimentas do reino em grão 

4 ramos de endro dill 

½ colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Acrescente os ingredientes em uma panela grande o suficiente para caber os 
filés cortados em porções em uma única camada. Adicione água o suficiente 
para cobrir os filés. Acrescente os filés com a pele para baixo e aqueça até o 
líquido ferver. Abaixe o fogo e cozinhe os filés por 5 minutos. Vire os filés e 
remova a panela do fogo e retire a pele. Quando o líquido esfriar, o salmão 
estará pronto. Sirva com o molho de alho-poró. 

  



    

Aspargos 
 

Ingredientes: 

1 maço de aspargos 

3 colheres (sopa) de azeite 

1 ½ colher (sopa) de queijo parmesão ralado 

1 dente de alho picadinho  

1 colher (chá) de sal 

½ colher (chá) de pimenta do reino  

1 colher (sopa) de suco de limão 

 

Modo de preparo: 

Pré-aqueça o forno a 220°C. Lave bem e corte as pontas dos aspargos. Em 
uma tigela, misture o azeite, o queijo, o alho, o sal e a pimenta. Arranje os 
aspargos em uma assadeira, em apenas uma camada e envolva cada um na 
mistura de azeite. Asse até que fiquem macios, por aproximadamente 15 
minutos. Regue com o suco de limão antes de servir.  

  



    

Cheesecake 
 

Ingredientes: 

Para a base: 

150g gramas de biscoito maisena 

100 gramas de manteiga sem sal derretida 

 

Para a massa: 

600g de cream cheese 

1 xícara (chá) de açúcar refinado 

1 colher (sopa) de farinha de trigo 

1 colher (sopa) de extrato de baunilha 

3 ovos 

 

Para a calda de morango: 

300g de morango 

½ xícara (chá) de açúcar 

1colher (chá) de extrato de baunilha 

 

Modo de preparo 

Da base: 

No processador, bata o biscoito até virar uma farofa. Junte a manteiga e bata 
até que tudo se misture bem. Jogue toda a mistura em uma forma de 21 cm e 
fundo falso, forre toda a base do cheesecake apertando bem. Assim que 
estiver pronto, leve para assar a 180oC por aproximadamente 10 minutos. 
Retire do forno e deixe esfriar. 

 

Da massa: 



    

Com todos os ingredientes em temperatura ambiente, comece a misturar o 
cream cheese, com o açúcar, a farinha e o extrato de baunilha. Misture tudo 
muito bem e acrescente os ovos um a um. Não bata muito para não aerar a 
massa. Quando tudo estiver homogêneo está pronto. Jogue a massa por cima 
da base e leve para assar em forno pré-aquecido a 180oC em banho-maria por 
mais ou menos 2 horas. Desligue o forno e deixe o cheesecake esfriar dentro 
dele. Quando esfriar leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 4 
horas.  

Da calda de morango: 

Higienize os morangos tirando a parte verde e lavando bem. Corte cada 
morango ao meio, no sentido do comprimento. Em seguida, coloque em uma 
panela junto com o açúcar e a baunilha. Cozinhe em fogo baixo até que o 
morango esteja macio, mais ou menos 5 minutos. Retire do fogo e deixe 
esfriar.  

Montagem: 

Retire o cheesecake da forma e sirva cada fatia com uma generosa porção da 
calda de morangos por cima. 

 

 

 



    

Iogurte natural caseiro 
 

Ingredientes: 

1 litro de leite integral tipo A 

1 pote de iogurte natural sem açúcar (170 g) 

 

Modo de preparo: 

Ferva o leite. Depois que desligar, formará uma nata por cima, retire. Transfira 
para um vasilhame com tampa (gosto de usar vidro por conta da alta 
temperatura do leite). Quando esfriar e chegar em aproximadamente 45•C 
(coloca o dedo, conta até 10s e está quente, mas consegue suportar), adicione 
o potinho de iogurte; mexa bem. Feche o vasilhame e enrole com um pano de 
prato. Leve para o forno (desligado) ou um armário que não abra com 
frequência e deixe por cerca de 10h. Depois, leve para gelar por pelo menos 2 
horas antes de servir.  

 

Versão iogurte grego: 

Coloque a metade do iogurte em uma peneira forrado com fralda (própria para 
coar) e a peneira em cima de um recipiente alto para coletar o soro; leve à 
geladeira por cerca de 8h. Após este período, o iogurte perderá cerca de 60% 
do seu volume (soro); descarte o soro e guarde o iogurte em um recipiente com 
tampa. Já está pronto para consumir.  

  



    

Cebola Caramelizada 
 

 

Ingredientes: 

4 cebolas  

2 colheres (sopa) de azeite 

1 colher (sopa) de açúcar mascavo 

Sal e pimenta do reino a gosto 

 

Modo de preparo: 

Corte as cebolas e rodelas finas. Misture com o açúcar mascavo. Em fogo 
baixo, sue a cebola lentamente (aproximadamente 1 hora) no azeite até ela 
ficar na tonalidade marrom escura, com cuidado para não deixar queimar. 
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