EMPÓRIO

Alegrias e sabores
ALEGRIAS E SABORES

UM GUIA COMPLETO PARA SUAS CEIAS DE FIM DE ANO.

Apresentação
APRESENTAÇÃO

Final do ano chegando e mais uma oportunidade de reunir a família e os mais
queridos. Com tanta alegria, reencontros e presentes, é hora de caprichar no
cardápio de fim de ano.
Por isso, preparamos sete sugestões de cardápios completos – da entrada à
sobremesa – para que você faça o maior sucesso na cozinha e na sala de jantar.
Todas estas receitas foram feitas em nossas oficinas, nestes sete anos de loja e
desenvolvidas pelos excelentes chefs de cozinha que por aqui passaram. Mas
não se preocupe, se você não participou de alguma aula, ou não entendeu algum
detalhe da receita, entre em contato comigo que terei o maior prazer em ajudar.
Além disso, você ainda pode economizar ganhando descontos incríveis na
compra dos ingredientes das receitas. Veja os detalhes no final desse e-Book!
Esse é o nosso presente de Natal para você e sua família!
Que todos tenham um Natal iluminado e que 2018 faça renascer a esperança de
um país melhor e que nos conduza a um novo caminhar, semeando amor e paz!

A todos os clientes e amigos,

Angélica,
Gerente do Empório Bom Peixe.
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Cardápio
CARDÁPIO

I

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

ESPETINHOS MEDITERRÂNEOS
DE ATUM AO MOLHO HOLANDÊS
BACALHAU GOMES DE SÁ
CONTEMPORÂNEO

GUARNIÇÃO

ARROZ DE AMÊNDOAS

SOBREMESA

BAVAROISE DE LARANJAS COM CALDA DE
CHOCOLATE E CROCANTE DE AMÊNDOAS

Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

ESPETINHOS MEDITERRÂNEOS DE
ATUM AO MOLHO HOLANDÊS
INGREDIENTES
• 400 g de atum fresco

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• 1 pitada de pimenta-de-caiena

• 4 palitos de churrasco

• 2 cebolas roxas

• 2 gemas

• 1 ramo de alecrim

• 100 g de manteiga sem sal

• 1 ramo de manjericão fresco

• 1 colher (sopa) de suco de limão

MODO DE PREPARO
Para o peixe: corte as cebolas em 8 partes e leve ao forno com azeite e alecrim até ficar levemente transparente.
Reserve. Corte o peixe em cubos grandes e tempere com sal e pimenta. Espete intercalando a cebola, o peixe e
a folha de manjericão. Grelhe e sirva com o molho. Para o molho holandês: Derreta a manteiga e a mantenha
aquecida. Numa tigela de inox ou vidro, junte as gemas, o limão, a pimenta-de-caiena e sal e bata um pouco com
o fouet (batedor de arame). Coloque a tigela sobre uma panela com água quente (a chama deve estar bem baixa
e o fundo da tigela não pode encostar na água quente) e bata até formar um creme espesso. Tire do banho-maria
e vá adicionando a manteiga derretida e batendo vigorosamente. Sirva imediatamente.
Obs: O molho holandês é uma emulsão como a maionese, só que feita com a manteiga derretida ao invés
do óleo. Deve ser servido ainda quente, pois se esfriar, a manteiga endurece e perde a cremosidade. Se o seu
molho ficar muito espesso, pode acertar a cremosidade com um pouquinho de água morna.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

50min.

4 pess.

BACALHAU GOMES DE SÁ
CONTEMPORÂNEO
INGREDIENTES
• 1 kg de bacalhau em lascas
• 6 ovos
• 400 ml de azeite extravirgem
• 600 g de batatas

• 200 g de azeitonas
pretas sem caroço
• 1 maço de salsinha
• 1 cebola grande

• 6 dentes de alho
• Pimenta-do-reino a gosto
• Queijo para gratinar

MODO DE PREPARO
Passe o bacalhau em água fervente. Reserve a água. Cozinhe as batatas em rodelas na água do bacalhau. Pique a
cebola, o alho e refogue com o azeite e o bacalhau. Junte as azeitonas. Tempere com salsinha e pimenta. Cozinhe
os ovos. Para servir, monte uma camada de bacalhau, fatias de ovo, batata, bacalhau e batata novamente. Salpique
parmesão e leve ao forno para gratinar.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

30min.

4 pess.

ARROZ DE AMÊNDOAS
INGREDIENTES
• 200 g de arroz agulinha

• 30 g de manteiga sem sal

• Óleo

• 100 g de amêndoas laminadas

• 1 cebola pequena

• Sal

MODO DE PREPARO
Preparar antecipadamente o arroz como de costume, ou seja, suar a cebola no óleo, juntar o arroz, sal e adicionar
água, na medida de 2 para 1. Desligar o fogo e deixar repousar. No momento de servir, dourar as amêndoas na
manteiga, juntar o arroz e servir.
Obs: O arroz pode ser feito antecipado e depois que dourar as amêndoas na manteiga, juntar o arroz e aquecer,
mexendo sempre, sem quebrar os grãos. Se precisar, adicione mais manteiga para manter o arroz mais úmido.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

60min.

6 pess.

BAVAROISE DE LARANJAS COM CALDA DE
CHOCOLATE E CROCANTE DE AMÊNDOAS
INGREDIENTES
Para o creme:

Para a ganache de chocolate:

• 35 ml de suco de laranja

• 150 ml de suco de laranja
(de duas laranjas grandes)

• 100 ml de creme de leite fresco

• 25 ml de licor Grand Marnier

• 20 g de glucose

• 125 g de açúcar refinado

• 80 g de chocolate amargo

• 50 g de manteiga sem sal derretida

• 350 ml de creme de leite fresco
• 50 g de açúcar refinado
• 50 g de gemas
• ¼ de fava de baunilha
• Raspas de laranja

Para a decoração:
• Raspas de ½ laranja

• 100 g de amêndoas
torradas e trituradas
• 65 g de farinha de trigo

MODO DE PREPARO
Para o creme: Bata as gemas com metade do açúcar e reserve. Ferva o suco de laranja com 150 ml de creme de
leite, baunilha e a outra metade do açúcar. Despeje sobre as gemas e volte ao fogo até o ponto napê. Retire do
fogo e junte as raspas de laranja. Deixe gelar. Bata os outros 200 ml de creme de leite em ponto de pico e junte
ao creme gelado. Para a ganache de chocolate: Aqueça o creme de leite e a glucose. Desligue o fogo e jogue o
chocolate picado. Mexa até derreter o chocolate. Para a decoração: Misture todos os ingredientes formando uma
pasta. Espalhe bem fino no tapete de silicone anti-aderente e asse por 10 minutos a 170° C. Montagem: Espalhe
a ganache de chocolate no fundo da taça. Despeje o creme e leve para gelar. Na hora de servir decore com cascas
de laranja e a tuile crocante.
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Cardápio
CARDÁPIO

II

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

CEVICHE DE PEIXE BRANCO

BACALHAU COM TAPENADE E
CRUMBLE DE ERVAS FRESCAS

GUARNIÇÃO

ARROZ DE TRÊS GRÃOS COM
FRUTAS TROPICAIS

SOBREMESA

TORTA SACHER

Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

60min.

4 pess.

CEVICHE DE PEIXE BRANCO
INGREDIENTES
• 500 g de filé de tilápia

• ½ espiga de milho cozido

Leche de tigre:

• 100 g de cebola roxa
em julienne fino

• 150 g de abóbora cozida
em cubos pequenos

• 200 ml de suco de limão

• 3 cubos de gelo

• folhas de alface

• 10 g de gengibre

• Sal q. b.

• folhas de coentro fresco

• 30 g de cebola roxa

• 5 g de Hondashi

• 1 unidade de pimenta
dedo-de-moça finamente picada

• Pimenta dedo-de-moça q.b.

MODO DE PREPARO
Para o Leche de tigre: Processe todos os ingredientes no liquidificador (exceto a pimenta), coe e mantenha-o
refrigerado. Junte a pimenta. Para o ceviche: Em um bowl, lave a cebola fatiada com água fria por duas vezes.
Corte o peixe em cubos médios de 2 cm e junte a cebola, tempere com sal e misture, acrescente os cubos de gelo.
Agregue a quantidade necessária do leche de tigre de 5 a 10 minutos antes de servir, misturando delicadamente.
Retire os cubos de gelo e sirva sobre folhas de alface, o milho e abóbora. Decore com folhas de coentro.
Obs: A tilápia pode ser substituída pelo linguado. Não esprema o limão demasiadamente para não dar um
sabor amargo ao suco. Esse prato não deve ser feito com muito tempo de antecedência para que o suco de
limão não cozinhe demasiadamente o peixe. Juliene é um tipo de corte de legumes no sentido do comprimento, em fatias finas.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

60min.

4 pess.

BACALHAU COM TAPENADE E
CRUMBLE DE ERVAS FRESCAS
INGREDIENTES
Para o bacalhau:

Para a tapenade:

Para o crumble:

• 2 postas de bacalhau dessalgadas

• 80 g de azeitonas
pretas sem caroço

• Pão italiano amanhecido
em fatias e torrado

• 20 g de alcaparras dessalgadas

• Ervas frescas
(salsa, tomilho e alecrim)

• 2 folhas de louro
• 500 ml de azeite extravirgem
• Grãos de pimenta a gosto
• 2 dentes de alho

• 5 filés de anchovas em conserva
• 1 dente de alho
• 30 ml de azeite extravirgem

• Azeite de oliva
• Sal e pimenta

• pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO
Prepare a tapenade, picando finamente as azeitonas, alcaparras dessalgadas e o filé de anchova, acrescente o dente
de alho bem picado. Misture bem e acrescente o azeite. Cozinhe o bacalhau, por imersão, no azeite, acrescentando o
alho, os grãos de pimenta e o louro, em temperatura muito baixa por aproximadamente 15 minutos ou até que o bacalhau esteja macio. Mantenha-o aquecido até a hora de montar o prato. Montagem: Em um prato coloque a posta de
bacalhau. Por cima coloque a tapenade e polvilhe com o crumble de pão.
Obs: O bacalhau deve ser descongelado de um dia para outro, em geladeira. Antes de usá-lo, drene todo o líquido,
repousando os lombos em bastante papel toalha, por aproximadamente 30 minutos. Esse método de cocção do
bacalhau é denominado “confit”. Trata-se de uma cocção muito lenta em imersão em gordura, onde o produto em
questão não pode ser frito; somente cozido. Para isso, coloque o bacalhau com a pele para cima. Ele deve soltar
uma gelatina no azeite, sinal de que está pronto. Passe as alcaparras em água corrente até tirar o excesso de sal.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

30min.

4 pess.

ARROZ DE TRÊS GRÃOS COM
FRUTAS TROPICAIS
INGREDIENTES
• ½ xíc. de arroz negro cozido
• ½ xíc de arroz vermelho cozido
• ⅓ xíc. de arroz integral cozido

• 1 xíc. de mix de frutas
desidratadas picadas
• ½ cebola picada bem fina

• 2 colheres (sopa) de manteiga
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
Hidratar as frutas em água morna por aproximadamente 20 minutos ou até que estejam macias. Escorrer toda a
água. Refogar a cebola na manteiga até ficar translúcida. Adicionar as frutas e refogar por mais um minuto. Adicionar os três tipos de arroz e misturar com cuidado. Temperar com sal e pimenta do reino a gosto.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

50min.

6 pess.

TORTA SACHER
INGREDIENTES
Massa:

Cobertura:

Recheio:

• 280 g de chocolate amargo

• 250 g de chocolate amargo

• 400 g de geleia de damasco

• 280 g de manteiga

• 30 g de cacau em pó

• 12 ovos

• 125 ml de água

Acompanhamento:

• 200 g de açúcar

• 250 g de açúcar

• Chantilly

• 220 g de farinha de trigo
• 60 g de cacau em pó

MODO DE PREPARO
Bata as claras em neve e acrescente metade do açúcar (em duas vezes para não transbordar da tigela). Reserve. Bata
a manteiga com a outra metade do açúcar e depois acrescente as gemas, uma a uma até que a misture fique homogênea. Derreta o chocolate no micro-ondas por 30 segundos e adicione à tigela da batedeira. Desligue a batedeira e
com uma espátula vá acrescentando aos poucos a clara em neve. Numa tigela à parte, misture a farinha de trigo e
o cacau em pó e vá adicionando à mistura aos poucos, peneirando esses secos. Asse em forno quente a 170° C por
50 min. Espere esfriar, desenforme. Nivele o bolo, cortando o excesso de massa que possa ficar no topo. Corte-o ao
meio para rechear com a geleia de damasco. Se a geleia estiver muito consistente, corrija colocando-a numa panela
ao fogo com um pouco de água, até a consistência desejada. Em banho-maria, coloque todos os ingredientes da cobertura e vá mexendo até derreter todo o chocolate e ficar um creme liso. Colocar o bolo sobre uma grade e despejar
o chocolate, deixando a superfície lisa. Servir a fatia da torta com chantilly conforme a tradição austríaca.
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Cardápio
CARDÁPIO

III

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

SALADA DE POLVO
COM MAÇÃ VERDE
CASQUINHA DE BACALHAU

GUARNIÇÃO

PAPILOTTE DE LINGUADO E LEGUMES
NA MANTEIGA DE LIMÃO SICILIANO

SOBREMESA

MOUSSE DE CHOCOLATE COM
PRALINÉ DE NOZES

Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

SALADA DE POLVO COM
MAÇÃ VERDE
INGREDIENTES
• 400 g de polvo

• 1 unid. de maçã verde

• 60 ml de azeite

• 1 caixa de tomatinho
pequeno amarelo

• 2 unid. de suco de limão

• Sal a gosto

• Páprica doce a gosto

• 2 folhas de louro

MODO DE PREPARO
Limpar o polvo com bastante água corrente, principalmente dentro das ventosas. Colocar o polvo na panela de
pressão com a folha de louro e adicionar um fundo de água (não precisa nem cobrir o polvo). Após pegar a pressão, contar 10 minutos e desligar o fogo. Deixar na panela até esfriar. Cortar o polvo em cubos médios. Em seguida,
cortar a maçã verde e os tomatinhos em cubos. Misturar tudo e temperar com sal, azeite, suco de limão, salsinha,
páprica doce. Servir em temperatura ambiente ou fria.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

CASQUINHA DE BACALHAU
INGREDIENTES
• 500 g de carne de bacalhau

• 200 ml de leite de coco

Para gratinar:

• 1 cebola grande

• 2 pães franceses amanhecidos

• ½ xíc. Farinha Panko

• 2 dentes de alho

• 1 colher sopa de coentro
picado (a gosto)

• ½ xíc. queijo parmesão ralado

• 3 pimentões pequenos
(vermelho, amarelo e verde)
• 3 tomates sem pele e sem sementes
• 1 gema

• 1 colher de sobremesa
de azeite dendê

• 1 colher sopa manteiga
• Limão (opcional)

• Sal, pimenta vermelha, azeite
extra virgem e salsinha

MODO DE PREPARO
Esmigalhar o pão francês em um bowl e deixar de molho no leite de coco, reserve. Esquentar uma panela de fundo grosso, colocar o azeite extra virgem e refogar os temperos por partes, primeiro o alho, em seguida a cebola e
depois os pimentões, acrescentar os tomates e deixar fazer cozido bem espesso. Acrescente a carne de bacalhau
e cozinhe por alguns minutos, temperando com a pimenta, sal, tudo a gosto. Após cozimento, acrescentar o pão
bem triturado e também a gema; cozinhe mais um pouco, finalize com o coentro, a salsinha e azeite de dendê. Colocar em casquinhas e sobre o recheio colocar um pouco da mistura da farinha Panko, manteiga e queijo ralado.
Levar ao forno quente a 180° C para dourar. Use o suco do limão depois de pronto, se preferir.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

50min.

4 pess.

PAPILOTTE DE LINGUADO E LEGUMES
NA MANTEIGA DE LIMÃO SICILIANO
INGREDIENTES
• 4 filés de linguado 800 g

• Pimenta-do-reino a gosto

• 1 cenoura em julienne

• Sal a gosto

• 1 cebola em fatias

• azeite extravirgem

• 1 abobrinha italiana em julienne

• 4 folhas de papel manteiga

• Ervas frescas (endro dill, salsa,
tomilho, ou o que preferir)
• 1 limão siciliano
• 50 g de manteiga

MODO DE PREPARO
Para a manteiga de limão siciliano: Deixe a manteiga em temperatura ambiente até o ponto de pomada e misture as ervas finamente picadas, as raspas do limão, suco do limão, sal e pimenta. Embrulhe em filme plástico
moldando em formato de tubo. Coloque para gelar. Tempere o peixe com sal e pimenta. Corte as folhas do papel
manteiga em retângulos de 20cm por 30cm. Disponha uma camada de legumes no centro de cada papel e tempere com sal, pimenta e azeite. Por cima deite o filé de peixe. Corte a manteiga em formato de moeda e coloque sobre
o peixe. Feche o papel manteiga de modo que fique vedado. Leve ao forno pré-aquecido a 180° C por 15 minutos.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

50min.

4 pess.

MOUSSE DE CHOCOLATE COM
PRALINÉ DE NOZES
INGREDIENTES
• 150 g de açúcar
• 50 ml de água
• 120 g de gema de ovo (6 gemas)

• 250 g de chocolate meio
amargo 55% para a mousse
• 300 ml de creme de leite fresco
batido (crème fouettée)

Decoração praliné:
• 100 g de açúcar
• 100 g de nozes

MODO DE PREPARO
Faça uma calda com o açúcar e a água (115-120° C) até o ponto de bala. Adicione as gemas na batedeira e vá colocando a calda aos poucos, batendo até esfriar. Derreta o chocolate e deixe-o em temperatura ambiente. Bata o
creme de leite até o ponto de pico mole. Misture o chocolate derretido nas gemas e depois, delicadamente, o crème fouettée.Coloque em taças e leve para a geladeira por 2 horas. Para a decoração: Derreta o açúcar na panela
até virar caramelo. Junte as nozes, mexa 10 segundos e jogue em mármore untado ou sobre uma folha de silicone.
Deixe esfriar. Quebre com um martelo de carne e sirva este crocante sobre a mousse.
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Cardápio
CARDÁPIO

IV

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

TARTARE DE SALMÃO

HADDOCK DEFUMADO AO CREME DE
COGUMELOS PARIS E HORTELÃ

GUARNIÇÃO

DUETO DE PURÊS - LENTILHAS
E ABÓBORA

SOBREMESA

PERA COZIDA AO PORTO COM
CALDA DE CHOCOLATE

Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

25 min.

4 pess.

TARTARE DE SALMÃO
INGREDIENTES
• 400 g de salmão fresco sem pele

cozida e peneirada

• Pimenta-do-reino

• 4 colheres (sopa) de pepino em
conserva picado

• 2 colheres (sopa) de clara de ovo
cozida e peneirada

• Tabasco

• 4 colheres (sopa) de alcaparras
picadas

• 4 colheres (chá) de mostarda de
Dijon

• 2 colheres (sopa) de gema de ovo

• Sal

• Molho Inglês
• Cebolinha francesa picada
• Torradas para acompanhar

MODO DE PREPARO
Cortar o salmão em cubinhos de aproximadamente ½ cm. Misturar com os outros ingredientes. Servir acompanhado
de torradinhas.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

60min.

4 pess.

HADDOCK DEFUMADO AO CREME
DE COGUMELOS PARIS E HORTELÃ
INGREDIENTES
• Haddock 500 g

• Leite 1.000 ml

• Cravo da índia 2 unidades

• Óleo de milho 60 ml

• Manteiga 40 g

• Folhas frescas de hortelã ½ maço

• Cogumelos Paris 1 bandeja

• Farinha de trigo 40 g

• Noz moscada 1 unidade

• Tomate 1 unidade

• Cebola grande 1 unidade

• Sal q.b

• Folha de louro 1 unidade

MODO DE PREPARO
Corte o peixe em pedaços grandes e deixe de molho em 500 ml leite, por pelo menos meia hora. Faça o molho Bechamel, aquecendo 500 ml do leite com cebola Piqueé. Depois descarte a cebola e reserve o leite, mantendo-o morno.
Fazer um roux: derreta a manteiga numa panela em fogo baixo, acrescente a farinha de trigo e misture bem até ficar espessa. Continue mexendo por aproximadamente 5 minutos. Coloque o leite na mistura de manteiga e farinha
aos poucos e continue mexendo sem parar com um batedor de arame até o molho levantar fervura. Tempere com
sal e noz-moscada. Deixar ferver em fogo baixo, sem parar de mexer, durante 10 minutos até o molho ficar espesso,
reserve. Coloque os cogumelos Paris fatiados em lâminas no molho Bechamel ainda quente e adicione as folhas de
hortelã e o tomate maduro cortado em cubos pequenos, sem pele e sem sementes. Grelhe o peixe em uma frigideira
antiaderente com óleo, 2-3 minutos de cada lado e sirva com o creme de cogumelos.
Obs: cebola piqueé: descasque a cebola e crave nela a folha de louro utilizando o cravo da Índia.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

DUETO DE PURÊS - LENTILHAS
E ABÓBORA
INGREDIENTES
• 200 g de lentilhas

• Sal a gosto

• 4 unid. de alho

• 200 g de abóbora

• 100 ml de creme de leite

• 1 unid. de folhas de louro

• 40 g de manteiga

• 1 unid. de noz moscada

• 1 unid. de cebola

MODO DE PREPARO
Cozinhar a abóbora até ficar macia. Passar no espremedor de batatas. Em uma panela refogar em manteiga, o
alho e a cebola, adicionar a abóbora amassada. Adicionar o creme de leite até alcançar a textura desejada, temperar com sal e noz moscada. Passar o purê no processador se quiser um purê mais liso. Reserve. Cozinhar a lentilha em água com a folha de louro até ficar até bem macia. Em uma panela refogar em azeite, o alho e a cebola.
Adicionar a lentilha cozida. Reserve a água da cocção. Passar no processador até formar um purê, colocando a
água da cocção, se necessário para dar a consistência desejada e temperar com sal.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

PERA COZIDA AO PORTO COM
CALDA DE CHOCOLATE
INGREDIENTES
• 500 ml de vinho branco seco

• 1 fava de baunilha

Calda de chocolate:

• 250 ml de vinho do porto

• 4 peras firmes descascadas
com a haste intacta

• ½ xíc. de leite

• 1 xíc. de água

• ½ xíc. de creme de leite fresco
• 1 colher (sopa) de manteiga

• 150 g de açúcar

• 250 g de chocolate picado
(meio amargo)

MODO DE PREPARO
Coloque a água, os vinhos (branco e do porto), o açúcar e a baunilha numa panela. Cozinhe em fogo alto até ferver.
Baixe o fogo. Remova o miolo das peras por baixo para não remover as hastes. Coloque as peras na água, cubra e deixe cozinhando por aproximadamente 30 minutos ou até ficarem macias, porém sem desmanchar. Retire as peras
da panela e coloque-as de pé em um prato na geladeira. Remova a fava de baunilha da panela e aumente o fogo.
Reduza o líquido até formar um xarope, por 20 a 25 minutos. Remova da panela e resfrie. Sirva junto com as peras.
Para a calda de chocolate: Escalde o creme de leite com o leite e a manteiga. Coloque o chocolate picado em um
refratário. Despeje a mistura de leite sobre o chocolate. Deixe descansar por aproximadamente 2 minutos. Bata com
o batedor até que fique homogêneo.
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Cardápio
CARDÁPIO

V

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

POT PIE DE BACALHAU

SALMÃO GRELHADO AO MOLHO
DE MEL, GENGIBRE E LARANJA

GUARNIÇÃO

COUSCOUS MARROQUINO DE
CAMARÃO E MIX DE FRUTAS SECAS

SOBREMESA

BROWNIE DE CHOCOLATE COM
CALDA DE MORANGO

Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

60min.

4 pess.

POT PIE DE BACALHAU
INGREDIENTES
• 500g de bacalhau dessalgado
• 1 l de leite
• 1 folha de louro
• 100 ml de azeite

• 1 cebola picada em
cubos pequenos
• 1 dente de alho
• 350 g de tomates sem
pele e sem sementes

• ½ pão italiano
• 100 ml de creme de leite fresco
• sal e pimenta-do-reino a gosto
• massa folhada
• 1 ovo

MODO DE PREPARO
Cozinhe o bacalhau dessalgado no leite com uma folha de louro por aproximadamente 20 minutos. Retire do leite
e desfie em lascas grandes e reserve. Em um bowl umedeça o pão italiano cortado em cubos pequenos com o
leite utilizado para cozinhar o bacalhau. Em uma panela aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho e acrescente
as lascas de bacalhau. Acrescente os tomates sem pele e sem sementes e deixe cozinhar por alguns minutos e
acrescentar o pão umedecido, aos poucos até ter uma preparação encorpada. Finalizar com o creme de leite.
Corrigir o sal e pimenta. Distribuir o creme de bacalhau em cumbucas refratárias individuais. Pincelar um pouco
de ovo nas bordas laterais da cumbuca e cobri-las com a massa folhada. Pincele a massa com gema batida e levar
ao forno pré aquecido a 180° C por 5 a 7 minutos ou até que a massa esteja dourada. Sirva imediatamente.
Obs: Faça pequenos cortes na superfície da massa para sair o vapor do cozimento do creme de bacalhau.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

SALMÃO GRELHADO AO MOLHO DE
MEL, GENGIBRE E LARANJA
INGREDIENTES
• 500 g de salmão sem pele

• 3 taça de vinho branco

• Sal, pimenta e ervas finas a gosto

• 3 copos de suco de laranja

• 2 colheres (sopa) manteiga

• Azeite

• 3 colheres (café) de gengibre ralado • 3 colheres (sopa) de mostarda
• 4 colheres (sopa) de cebola ralada

• 4 colheres (sopa) de mel

MODO DE PREPARO
Refogue a cebola e o gengibre na manteiga, acrescente o vinho branco até evaporar o álcool e depois jogue o
suco de laranja, deixando cozinhar por aproximadamente 5 minutos. Acrescente o mel, a mostarda e acerte
o sal e pimenta (lembre-se que o molho deve ficar agridoce), deixe cozinhar até reduzir. Acrescente as ervas
finas e sirva sobre o salmão grelhado. Tempere o salmão com sal, azeite e pimenta e leve para grelhar. Monte o
prato e coloque o molho por cima.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

COUSCOUS MARROQUINO DE
CAMARÃO E MIX DE FRUTAS SECAS
INGREDIENTES
• Couscous 300 g

• Manteiga 40 g

• Hortelã fresca q.b

• Camarão 250 g

• Damasco 100 g

• Pimenta-do-reino branca q.b

• Sal q.b

• Uvas passas preta 80 g

• Azeite 50 ml

• Cebolinha q.b

MODO DE PREPARO
Hidratar o couscous com água quente, deixando descansar por 20 minutos. Derreter a manteiga e misturar ao
couscous. Temperar os camarões com sal e pimenta do reino. Aquecer uma frigideira com azeite e adicionar
os camarões para grelhar. Misturar o couscous com as frutas secas, os camarões e temperar com azeite, sal e
pimenta. Adicionar as folhas de hortelã rasgadas e a cebolinha picada.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

6 pess.

BROWNIE DE CHOCOLATE COM
CALDA DE MORANGO
INGREDIENTES
• 500 g de açúcar refinado

Calda de Morango:

• 1 unidade de cravo da Índia

• 6 ovos

• 200 ml de água

• 1 limão Taiti

• 300 g de manteiga

• 100 g de açúcar refinado

• 400 g de morango

• 375 g de chocolate em
pó Dois Frades

• 2 unidades de anis estrelado

• 100 g de castanha do Brasil

• 1 unidade de canela em pau

MODO DE PREPARO
Bata os ovos com o açúcar até montar. Derreta a manteiga e incorpore o chocolate em pó. Mexa bem. Em seguida
acrescente as castanhas picadas grosseiramente. Junte os ovos batidos na mistura de chocolate. Unte uma forma
grande, forre com papel alumínio e asse o brownie em forno pré-aquecido, a 180° C por 20 minutos. Quando é retirado do forno ele parece mole, mas depois de frio, adquire a consistência necessária. Quando gelado, vire a forma
sobre a mesa e aqueça o fundo. Retire a forma, depois o papel alumínio e corte-o. Para a calda de morango: Levar
ao fogo a água com o açúcar e especiarias. Reduzir bem. Acrescente os morangos picados e o suco de limão e deixe
reduzir. Sirva esta calda gelada com o brownie.
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VI

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

SALADA DE BACALHAU
E GRÃO-DE-BICO
ROBALO EM CROSTA
DE NOZES E MEL

GUARNIÇÃO

BATATA DAUPHINOISE

SOBREMESA

BOLO DE NOZES COM MIRTILO E
CHANTILY DE ESPECIARIAS

Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

SALADA DE BACALHAU
E GRÃO-DE-BICO
INGREDIENTES
• 300 g de bacalhau
• 200 g de grão-de-bico
cozido e escorrido
• 2 colheres (sopa) de cebola picada

• 1 tomate sem sementes
cortado em cubinhos
• 1 colher (sopa) de salsinha picada
• 4 colheres (sopa) de azeite de oliva

• 2 colheres (sopa) de suco de limão
• 10 azeitonas pretas picadas
• Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO
Cozinhe o bacalhau em água fervente, escorra, elimine pele e espinhas e desfaça-o em lascas. Misture o grão-debico com o bacalhau e junte a cebola, o tomate, a salsinha e a azeitona. Tempere com pimenta-do-reino, azeite e
limão. Ajuste o sal e leve à geladeira até o momento de servir.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

ROBALO EM CROSTA
DE NOZES E MEL
INGREDIENTES
• 500 g de filé de robalo

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• 200 g de nozes bem picadas

• 3 colheres de sopa de azeite

• 100 g de farinha panko
(farinha japonesa)

• Salsinha picada

• Raspa de um limão siciliano

• 2 colheres (sopa) de mel

MODO DE PREPARO
Para o robalo: Corte o robalo em pedaços de aproximadamente 125 g cada, em seguida tempere com sal, pimenta-do-reino, raspa de limão siciliano e azeite. Numa frigideira antiaderente aquecida regue um fio de azeite e
doure o robalo de ambos os lados. Reserve. Para a crosta de nozes: Pique ou processe as nozes, misture a farinha
panko, a salsinha, regue um pouco de azeite e o mel. Coloque sobre cada pedaço de peixe a farofa e leve ao forno
por aproximadamente 10 minutos a 180° C.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

BATATA DAUPHINOISE
INGREDIENTES
• 600 g de batata Asterix

emmental ou parmesão ralado)

• 1 colher (sopa) de salsinha picada

• 2 colheres (sopa) de
azeite extravirgem

• 500 ml de creme de leite fresco

• Noz moscada e sal a gosto

• 4 ovos

• 4 colheres (sopa) de farinha Panko

• 100 g de queijo (gruyére,

MODO DE PREPARO
Descasque as batatas colocando-as num recipiente com água até cobri-las. As batatas devem ser fatiadas em
lâminas bem finas. Depois leve para cozinhar por 7 minutos em água fervente. Retire da panela e escorra, tempere com sal, azeite, pimenta do reino. Numa tigela coloque o creme de leite com os ovos e tempere com o sal, noz
moscada e salsinha picada. Numa assadeira coloque as batatas espalhadas, o queijo ralado e acrescente a mistura de creme de leite e ovos até cobrir e em seguida salpique a farinha Panko por cima e leve ao forno pré-aquecido
a 180° C por 30 minutos.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

6 pess.

BOLO DE NOZES COM MIRTILO E
CHANTILY DE ESPECIARIAS
INGREDIENTES
Bolo de Nozes Sem Farinha:

Chantilly de Especiarias:

Calda de Mirtilo:

• 5 ovos separados

• ½ xíc. de creme de leite fresco

• 1 bdj. de Mirtilo

• 1 xíc. de açúcar

• 1 pedaço de canela em pau

• 2 colheres (chá) de raspas
de limão siciliano

• 1 colher (sopa) de açúcar
de confeiteiro

• 2 colheres (sopa) de
açúcar de confeiteiro

• 360 g nozes moídas bem
fino (use a função pulsar do
processador de alimentos)

• 3 sementes de cardamomo

• 1 colher (chá) de vinagre balsâmico

• Manteiga e farinha para untar

MODO DE PREPARO
Para o bolo: Pré-aquecer o forno a 200° C. Untar uma assadeira redonda de 20 cm. Em uma batedeira, misturar as
gemas com o açúcar até ficarem bem leves (aprox. 4 min). Misturar as raspas de limão. Em outra vasilha bater as
claras em neve. Misturar ¼ das claras em neve cuidadosamente com a mistura das gemas. Misturar as nozes. Cuidadosamente misturar o restante das claras em neve para manter sua leveza. Levar a mistura à assadeira untada e
assar por aproximadamente 50 minutos ou até dourar. Deixar resfriar em um “rack” antes de retirar da forma. Para
o chantilly: Em uma panela, aquecer o creme de leite com a canela e o cardamomo. Quando estiver em torno de
75° C, desligar o fogo e deixar esfriar. Coar depois de frio e levar à geladeira para ficar novamente gelado. Bater com
o batedor de arame ou batedeira até aumentar o volume. Adicionar o açúcar de confeiteiro e continuar batendo
até dar o ponto de chantilly. Montagem: Misturar todos os ingredientes e deixar descansar por 2 horas. Corte o
bolo com a ajuda de um aro e monte em camadas alternando com o chantilly e o mirtilo. Decore com chantilly.
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VII

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

CARPACCIO DE ATUM COM
SALSA PICANTE DE ABACAXI
SALMÃO À FIORENTINA

GUARNIÇÃO

FAROFA DE CAMARÃO,
TÂMARA E MAÇÃ

SOBREMESA

MOUSSE DE LIMÃO SICILIANO
E PRALINÉ DE AMÊNDOAS

Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

2 pess.

CARPACCIO DE ATUM COM SALSA
PICANTE DE ABACAXI
INGREDIENTES
• 1 pacote de Carpaccio
de atum (100 g)
• 4 rodelas de abacaxi
• 1 pimenta dedo de moça
sem sementes picada

• Um punhado de cheiro verde

• 2 colheres (sopa) de azeite

• gergelim preto e branco

• ¼ de maço de rúcula

• ½ cebola roxa em cubos

• 1 limão

• 2 colheres (sopa) de shoyo

• Pão italiano em fatias

MODO DE PREPARO
Cortar o abacaxi em cubos pequenos e misturar com a pimenta dedo de moça e a cebola roxa. Temperar com o
shoyo, azeite e cheiro verde. Corrigir o sal se necessário. Colocar o Carpaccio num prato e a salsa de abacaxi por
cima. Decorar com a rúcula lavada e seca e finalizar com gergelim preto e branco. Pingar umas gotas de limão.
Sirva com as fatias de pão italiano ligeiramente tostadas no forno.
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Cardápio
CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

SALMÃO À FIORENTINA
INGREDIENTES
• ½ Filé de Salmão sem
pele Bom Peixe

• 2 e ½ colheres (sopa)
de farinha de trigo

• 2 dentes de alho picados

• 500 g de espinafre limpo,
cozido e escorrido

• 2 colheres (sopa) de
manteiga sem sal

• 250 g de queijo parmesão ralado
• sal e pimenta-do-reino a gosto

• 1 l de creme de leite fresco

MODO DE PREPARO
Dica: Você pode usar espinafre congelado em folhas inteiras. Não usar o espinafre congelado picado, pois pode
colorir a sua receita. Não esqueça de drenar o máximo de água do espinafre congelado.
Refogar o alho na manteiga em fogo baixo. Adicionar a farinha e mexer, formando uma massa homogenea.
Colocar o creme de leite aos poucos mexendo com um batedor, eliminando pelotas a cada adição. Esse processo levará em média 5 minutos. Depois de todo o creme de leite adicionado, corrigir o tempero, deixar em
fogo baixo por aproximadamente 15 minutos para cozinhar bem a farinha. Cuidado para não grudar na panela. Misturar o queijo e desligar o fogo. Acrescentar o espinafre e misturar bem. Corte o salmão em porções do
tamanho desejado, tempere com sal, pimenta e arrume em uma travessa. Derrame o molho por cima e leve ao
forno bem quente para gratinar. Se o prato for feito com antecedência, deixe o molho esfriar totalmente antes
de colocá-lo no salmão. Refrigere e depois aqueça em forno até gratinar.
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CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

FAROFA DE CAMARÃO,
TÂMARA E MAÇÃ
INGREDIENTES
• ½ xíc. (chá) de azeite extravirgem

• 1 colher (sopa) de alcaparras

• 70 g de tâmara

• ½ cebola roxa picada

• 2 colheres (sopa) de azeitona preta

• 1 maçã fuji pequena

• 2 dentes de alho

• 1 xíc. (chá) de farinha de
mandioca flocada

• Salsinha picada

• 150 g de camarão

• Sal

MODO DE PREPARO
Refogue com azeite, a cebola e alho picados. Junte a maçã picada em cubos com a tâmara e deixe cozinhar levemente. Acrescente os camarões e as alcaparras já dessalgadas. Cozinhe de 3 a 5 minutos e entre com a farinha
previamente dourada numa frigideira com azeite. Acerte o sal, ponha salsinha picada.
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CARDÁPIO

ENTRADA
PRATO PRINCIPAL
GUARNIÇÃO
SOBREMESA

40min.

4 pess.

MOUSSE DE LIMÃO SICILIANO E
PRALINÉ DE AMÊNDOAS
INGREDIENTES
• 400 g de leite condensado

• 200 ml de suco de limão siciliano

Decoração praliné:

• 300 ml de creme de leite fresco

• 1 colher (sopa) de raspas de limão

• 100 g de açúcar
• 100 g de amêndoas

MODO DE PREPARO
Bata o creme de leite em ponto de chantilly. À parte, misture o suco de limão com as raspas e o leite condensado.
Em seguida junte esta mistura no chantilly e mexa de forma envolvente. Coloque em taças, decore com raspas
e leve para gelar. Para a decoração: Derreta o açúcar na panela até virar caramelo. Junte as amêndoas, mexa 10
segundos e jogue em mármore untado ou sobre uma folha de silicone. Deixe esfriar. Quebre com um martelo de
carne e sirva este crocante sobre a mousse.
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*O desconto é válido somente na compra dos kits promocionais do Fim de Ano do Empório Bom Peixe.
O desconto não será aplicado em produtos individuais.
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