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IRRESISTÍVEL 
CHOCOLATE

As melhores combinações, 
as misturas infalíveis e as 
receitas para surpreender  
os chocólatras inveterados
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Linguiças Gold Meat
Especial como sua Família
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T heobroma Cacau. Complicado? Não, muito saboroso! Esse é o nome 
científico do cacau e podemos dizer que seu significado revela muito so-
bre a forma como ele é apreciado na gastronomia hoje:  theobroma quer 

dizer “alimento dos deuses”. Nada mais real, não é mesmo? Afinal, quem nun-
ca se sentiu completamente inebriado ao degustar uma sobremesa ou       
“aquela” barra de chocolate?
Mas a relação entre o chocolate e o divino não para por aí. Na mitologia aste-
ca, acredita-se que o deus Quetzcoalt teria retirado o fruto de uma árvore sa-
grada e presenteado os homens para dar-lhes energia e prazer. Dessa forma, o 
cacau teria começado a ser cultivado, inicialmente sendo consumido em for-
ma de bebida e mais tarde dando origem ao doce. 
E é neste clima de presente dos deuses que esta edição chega as suas mãos. 
Selecionamos as melhores receitas para que você possa se deliciar com as di-
versas possibilidades do chocolate, seja ele amargo, ao leite ou branco. De 
uma aromática trufa a um bolo fudge, passamos por bebidas e por uma sur-
preendente mousse com toque de azeite e flor de sal. Ainda tem uma irresistí-
vel torta gelada de chocolate com pimenta, o bolo no pote com brigadeiro e 
praliné, cupcakes de snickers (sim, o chocolate com amendoim e caramelo!), 
cookies sem glúten, barras de chocolate com marshmallow e até um bolo com 
ganache funcional. Ficou com água na boca? Corre para as próximas páginas, 
porque você vai poder fazer tudo na sua casa.

Boa diversão!

EDITORIAL

Eu só quero chocolate...

Equipe Angeloni
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 CAROLE CREMA
Formada pela Thames Valley University e pela The Moisimann 
Academy, ambas em Londres, e pelo Instituto La Cultura Alimentari, 
em Milão, a chef é conhecida por se envolver em todos os detalhes 
de suas criações. Atualmente, além de capitanear a doceria La Vie!, 
em São Paulo, apresenta o programa “Que Seja Doce”, do canal GNT. 
São dela as receitas do bolo no pote e do cupucake de praliné.  

Confira a versão para tablets da Revista Gastronomia Angeloni
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas plataformas IOS e Android

LUCAS CORAZZA 
Com mais de 12 anos de profissão, Corazza passou por cozinhas 
de grandes chefs, como Bel Coelho, Mara Mello, Alex Atala e  
Henry Schaeffe, a quem deve toda sua paixão e sua base de 
confeitaria francesa. Especializou-se em confeitaria na França. 
Atualmente também é jurado do programa “Que Seja Doce”, do 
GNT. Aqui ele apresenta o bolo fudge e o brownie com banana.

BENNY NOVAK
Paulistano, Novak é formado na Le Cordon Bleu de Londres. Passou 
por cozinhas estreladas, como a do Florian’s na capital inglesa e a do 
Le Bouchon em Miami. No Brasil já trabalhou no Namesa, Cantaloup 
e D.O.M. Abriu sua primeira casa, ICI Bistrô, em 2002. No final de 
2014, deu início a Bráz Trattoria, no shopping Cidade Jardim (SP). 
Nesta edição, apresenta sua torta caprese. 

NOSSAS LOJAS

SANTA CATARINA

ARARANGUÁ – Av. Getulio Vargas, 1259
Bairro Urussanguinha, CEP 88900-000
Tel. (48) 3521-4300, Fax. (48) 3521-4300.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 4ª Avenida, 880, 
Centro, Balneário Camboriú, CEP 88330-110
Tel. (47) 3263-5600, Fax. (47) 3263-5600.
Av. do Estado, 2440, Bairro das Nações
CEP 88338-063, Tel. (47) 3263-4300,
Fax. (47) 3263-4300.
BALNEÁRIO RINCÃO – Av. Florianópolis, 235, Praia 
do Rincão, CEP 88820-000, Tel. (48) 3468-1014, 
Fax. (48) 3468-1014.
BIGUAÇU – R. Cel. Teixeira Oliveira, 128
CEP 88160-000
Tel. (48) 3279-8500, Fax. (48) 3279-8500.
BLUMENAU – Humberto de Campos, 77,
Bairro da Velha, CEP 89036-050
Tel. (47) 3221-9200, Fax. (47) 3221-9200.
Sete de Setembro, 100, Garcia, CEP 89010-
200, Tel. (47) 3331-7400, Fax. (47) 3331-7400.
 

CRICIÚMA – Felipe Schmidt, 26, Centro, CEP
88801-240, Tel. (48) 3444-3400,Fax. (48) 3444-3400.  
Av. do Centenário, 2699, Centro, CEP 88804-000, 
Tel. (48) 3444-3500, Fax. (48) 3444-3500.
FLORIANÓPOLIS – Rod. SC 403, 6375,
Ingleses, CEP 88058-001, Tel. (48) 3331-7100,
Fax. (48) 3331-7100. 
Esteves Júnior, 307,Centro, CEP 88015-530,  
Tel. (48) 3216-6250, Fax (48) 3216-6250.  
Av. Gov. Ivo Silveira, 2445, Capoeiras, CEP 88085-
001, Tel. (48) 3271-7500, Fax. (48) 3271-7557.  
Av. Irineu Bornhausen, 5288, Agronômica, CEP 
88025-202, Tel. (48)3215-6100, Fax. (48) 3215-6100.  
Av. Mar. Max Schramm, 3450, Jardim Atlântico, 
CEP 88095-000, Tel. (48) 3271-6700, Fax. (48) 
3271-6700.
Nirberto Haase, 75, Santa Mônica, CEP 88035-
215, Tel. (48) 3215-6200, Fax. (48) 3215-6200.
ITAJAÍ – Brusque, 358, Centro, CEP 88303-000,
Tel. (47) 3398-5200, Fax. (47) 3398-5200.
JARAGUÁ DO SUL – Barão do Rio Branco,
732, Centro, CEP 89251-400, Tel. (47) 3274-
3700, Fax. (47) 3274-3700. Bernardo Grubba,
247, Centro, CEP 89251-090
Tel. (47) 3275-7900, Fax. (47) 3275-7900.

JOINVILLE – Ministro Calógeras, 1639,  
Anita Garibaldi, CEP 89202-005,  
Tel. (47) 3451-4400, Fax. (47) 3451-4400.  
Dr. João Colin, 2500, América,CEP 89204-002,  
Tel. (47) 3451-2400,Fax. (47) 3451-2400.
LAGES – Frei Rogério, 587, Centro,
CEP 88502-161, Tel. (49) 3251-9400,
Fax. (49) 3251-9400.
LAGUNA – 13 de Maio, 12, Centro, CEP 88790-
000, Tel. (48) 3647-7300, Fax. (48) 3647-7300.
TUBARÃO – Av. Expedicionário José Pedro
Coelho, 1120, Centro, CEP 88704-201,
Tel. (48) 3631-1800, Fax. (48) 3631-1800.

PARANÁ

CURITIBA – Al. Dr. Carlos de Carvalho, 2050,
Batel, CEP 80730-201, Tel. (41) 3270-8200,
Fax. (41) 3270-8216. 
Av. República Argentina, 900, Vila Izabel, CEP 
80620-010 Tel. (41) 3312-2300, Fax. (41) 3312-2300.
MARINGÁ – Av. Adv. Horácio Raccanello Filho,
5120, Zona 07, Novo Centro, CEP 87020-035,
Tel. (44) 3301-3600, Fax. (44) 3301-3600.

PRESIDENTE José Augusto Fretta

DIRETORA DE MARKETING Sabrina Angeloni

GERENTE DE MARKETING Marcelo Leão

SUPERVISORA DE MARKETING
Larissa Walendowsky Spricigo

Tel. (11) 2628-8455

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Jéssika Torrezan (MTB 41.394/SP)

EDITORA-EXECUTIVA Cleide Floresta

DIREÇÃO DE ARTE Tiago Passos

CONSULTORIA Marcelo Katsuki

COLABORADORES
Rogério Voltan (fotografia), Camile Comandini 

(produção) e Simone Dias (assistente de 
produção), Marcelo Katsuki (textos), Janaina 
Resende (produção culinária) e Cleusa Sousa 

Bonfim (assistente de culinária)

Impressão: Gráfica e Editora Posigraf S.A.
Tiragem: 50.000 exemplares

COLABORARAM NESTA EDIÇÃO

Facebook
RedeAngeloni

Siga-nos nas redes

Twitter
@redeangeloni

Instagram
Redeangeloni

Blog
www.blogangeloni.com.br

Youtube
RedeAngeloni

Site
www.angeloni.com.br



8 9GASTRONOMIA • • Mar/Abr 2016 GASTRONOMIA • • Mar/Abr 2016

28

14

Encontre no Angeloni   11

 
Bolo vienense     14
Bolo fudge de chocolate    18
Brownies     22
Bolo praliné no pote    26
Cookies sem glúten    28 
Charlotte     30
Torta caprese     32 
Cheesecake de chocolate com café   34
Cupcakes      36

ÍNDICE

30

Terrine aos três chocolates   38
Trufas      40
Torta de chocolate com pimenta   44
Mousse de chocolate com azeite e flor de sal 49
Bolo caribenho     50
Drinques     54
Fatias crocantes de marshmallow   56
Crumble  de chocolate branco   59
Bolo de chocolate com ganache funcional  60



11GASTRONOMIA • • Mar/Abr 2016

Vinhos na temperatura ideal

Nada como degustar um bom vinho e descobrir todos os seus 
aromas e nuances. Para isso, a temperatura correta é funda-
mental. A adega Dual Zone Brastemp Gourmand tem capaci-
dade para 31 garrafas e dois compartimentos com controle de 
temperatura diferentes. Também tem a função Wine Expert, 
que controla a temperatura e a umidade com alta precisão.

Light e com sabor

A linha de chocolates e snaks da Canderel é perfeita para quem tem restrições alimentares ou quer abrir mão 
das calorias, mas não do sabor. Os produtos não têm açúcar, são apenas adoçados com stevia, um adoçante na-
tural. Os snacks têm quatro opções: de leite, chocolate preto, com aroma de morango e aroma de ananás. Apenas 
124 kcal por barrinha. Os chocolates vêm em tabletes disponíveis em sete variedades. 

Acabamento profissional 

Na hora de preparar bombons e outros doces em casa, a escolha dos uten-
sílios é tão importante quanto a dos ingredientes. Para deixar suas receitas 
perfeitas, conte com a ajuda da Linha de Patisserie da <OU>. São 12 formas 
diferentes de silicone, material que suporta temperaturas de – 40 °C a 240 °C. 
A borda dá rigidez e firmeza, enquanto o interior flexível facilita na hora de 
desenformar os chocolates.

ENCONTRE
NO ANGELONI

Os melhores produtos para facilitar  
seu dia a dia e levar mais sabor  
e conforto para a sua cozinha

ADEGA

BANDEJAS E FORMAS

CHOCOLATES

WWW.ANGELONI.COM.BR
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UM MUNDO  
DE CHOCOLATE

Os tipos de chocolate  
e suas variações em receitas 

tentadoras

As melhores combinações  
para cada tipo de chocolate

O prazer que o chocolate oferece é instantâneo e incomparável. 
Ele evoca a infância com seu apelo reconfortante, mas tam-
bém inspira a alma, com seus sabores intensos e sedutores. 

Suas primeiras aplicações na pâtisserie remontam a 1774, com uma 
receita de biscoitos de chocolate do livro “La Cuisinière Bourgeoise”, 
de Menon, e com a criação de tortas com o ingrediente na Áustria. Ele 
é tão cultuado que já inspirou diversos filmes e livros, como “Choco-
late” e “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. Hoje, é praticamente im-
possível pensar na confeitaria sem esse ingrediente.
Segundo a chef chocolatière Renata Arassiro, embaixadora da              
Callebaut no Brasil, existem basicamente quatro tipos de chocolate: 
o amargo, o ao leite, o branco e o chocolate para coberturas. As ou-
tras criações são variações desses quatro primeiros, como o chocola-
te diet, o meio amargo e o aerado. Mas o mais importante é saber 
quais as melhores combinações para cada um e os preparos especí-
ficos para  obter o melhor resultado com cada ingrediente.
“Geralmente uso o chocolate amargo em preparações onde quero 
um sabor bem pronunciado do cacau. O branco reservo para recei-
tas com ingredientes ácidos ou frutas, para quebrar um pouco sua 
doçura. O chocolate ao leite se enquadra basicamente em tudo”, re-
vela a chef. Use a sua criatividade e inspire-se com as irresistíveis 
receitas que selecionamos para esta edição. O prazer está garantido.

5. Amargo 
É o chocolate com maior 

concentração de cacau 

puro, podendo chegar a 

90% da fórmula. Como 

não leva leite em sua 

composição, apresenta 

cor escura e tem baixo 

teor de açúcar

6. Para cobertura
É um chocolate com elevado teor de gordura,  
muito utilizado por profissionais. A manteiga de 
cacau cria capas finas e rígidas, de acabamento 
perfeito. Pode ser ao leite ou amargo

2. Meio amargo
Variação do chocolate amargo, com 50% de 

teor de cacau. Tem cor escura e geralmente 

não leva leite. Seu sabor amargo é suavizado 

com uma presença maior de açúcar

7. Branco
É feito apenas com manteiga de cacau, açúcar e  

leite. Não possui massa de cacau em sua fórmula, 

daí apresentar cor clara. Ele é mais doce e  

gorduroso que os outros chocolates

4. Aerado 
É o chocolate ao leite ou branco com uma 
mistura de leite em pó que favorece a criação 
de bolhas. A massa recebe um jato de gás 
carbônico resultando em uma massa aerada

3. Ao  leite 
Contém massa de cacau, manteiga de cacau, 
açúcar e leite em pó, que confere uma cor 
marrom mais clara e uma textura mais 
cremosa. Possui entre 20% e 40% de cacau

ESCOLHA O SEU PREFERIDO!

 Fontes: Renata Arassiro, embaixadora da Callebaut no Brasil, o chef confeiteiro Lucas Corazza e site da Cacau Show (www.cacaushow.com.br)

1. Diet 
É uma variação do chocolate ao leite e utiliza  

os mesmos ingredientes, mas substitui o açúcar 

por adoçantes como o sorbitol e a sacarina. 

Possui elevado teor de gordura

2.

1.

4.

6.

7.

5.

3.
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UM BOLO DE 180 ANOS
Ao unir o chocolate amargo com o damasco, 
o bolo vienense se transforma em uma 
delicada combinação

PRATO, IDEIA ÚNICA

BOLO 
VIENENSE
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Segredo da receita
A geleia Wilkin & Sons de 
damasco é perfeita no recheio

CHOCOLATE COM FRUTAS 
De visual refinado, com seu acabamento em 
chocolate brilhante, esta receita une damasco e 
chocolate amargo, uma combinação delicada 
que vem realçada pelo toque cítrico do licor de 
laranja. O perfume das amêndoas com man-
teiga e baunilha são um deleite para o olfato, 
fazendo dessa sobremesa uma escolha certeira 
para a finalização de um jantar sofisticado. 
Tacinhas de licor de laranja, presente na receita, 
completam o ritual com arrebatamento.

TROCAS SABOROSAS
Você pode fazer esse bolo utilizando uma forma 
redonda média, caso queira deixar com um vi-
sual mais parecido ao de uma torta. Se a massa 
ficar alta no meio, corte a tampa até ficar reta 
e descarte o excedente. Caso você não goste de 
damasco, pode substituir por geleia de fram-
boesa ou mesmo de laranja. Esse bolo pode 
vir acompanhado de uma porção de chantilly, 
como é servida a torta Sacher original, que tem 
sua receita escondida a sete chaves.

SOFISTICADA TRADIÇÃO 
O bolo vienense é inspirado na famosa torta 
Sacher, criada há mais de 180 anos em Viena, na 
Áustria, e combina chocolate e geleia de damasco

Preparando o bolo 
Moa as amêndoas com 25 g de açúcar. Em uma tigela, coloque a mistura 

de amêndoas, acrescente a farinha, o amido, o cacau em pó e uma pitada 

de sal. Misture. À parte, derreta o chocolate e a manteiga juntos em 

banho-maria. Se preferir, pode usar o micro-ondas. Reserve. Bata as gemas 

com 4 colheres de sopa de açúcar. Bata as claras com 60 g de açúcar. Bata 

ligeiramente as gemas batidas com ⅓ das claras batidas e adicione o 

chocolate e a manteiga derretidos. Acrescente a mistura com as amêndoas. 

Mexa delicadamente e incorpore o restante das claras e algumas gotas de 

essência de baunilha. Unte uma forma de bolo inglês e asse a massa por 

45 minutos em forno preaquecido a 180 oC. Retire do forno e espere esfriar. 

Corte o bolo em 3 camadas na horizonal e reserve. 

Montagem
Recheio: hidrate o damasco no licor por 30 minutos, em seguida misture 

com a geleia de damasco. Use esse creme para rechear as duas camadas do 

bolo. Para a cobertura: pique o chocolate e coloque em uma tigela. Em uma 

panela, ferva o creme de leite com o xarope e despeje sobre o chocolate. 

Mexa até o chocolate derreter e ficar uma cobertura lisa. Espalhe sobre o 

bolo, cobrindo também as laterais. Com a ajuda de um bico de confeiteiro 

fino, use um pouco desse creme para decorar.  

Ingredientes 
Para o bolo
120 g de amêndoas descascadas

110 g de açúcar

45 g de farinha de trigo

1 e ½ colher (sopa) de amido de milho

25 g de cacau em pó

1 pitada de sal 

80 g de chocolate amargo

25 g de manteiga

5 gemas

4 claras

Essência de baunilha a gosto

Bolo vienense com chocolate  
e damasco (rende 8 pedaços )

Para o recheio
60 g de damascos secos picados

50 ml de licor de laranja

120 g de geleia de damasco

Para a cobertura
180 ml de creme de leite

30 g de manteiga sem sal

180 g de chocolate amargo
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Segredo da receita
A farinha de rosca Wickbold  
incrementa a massa 

TEXTURA DIFERENTE
O nome complicado, fudge, surgiu no Reino 
Unido e serve para designar um bolo com 
textura diferente. “Ele tem pouca farinha, 
grande quantidade de ovos, chocolate em 
pó e manteiga. O resultado é um bolo denso, 
muito aromático e completamente cremoso”, 
diz o chef Lucas Corazza. O sabor denso da 
massa de chocolate e o brilho da ganache vão 
derreter os corações dos chocólatras mais exi-
gentes. A receita seduz com o inesperado sabor 
de baunilha na ganache. Segundo Corazza, 
o uso da farinha de rosca na massa é um dos 
diferenciais da receita: “Parece inusitado, mas 
fica muito bom”.

ATENÇÃO AOS DETALHES 
Para Corazza, o chocolate mais versátil para 
ser utilizado na receita do bolo é o meio amar-
go. “Ele tem presença intensa e aromática, e 
permite combinações com frutas e especia-
rias”, afirma. Se quiser uma textura mais firme, 
prepare a ganache um dia antes. 

CHOCOLATE OSTENTAÇÃO 
Não basta ser “apenas” um bolo de 
chocolate. Ainda tem uma irresistível 
ganache no recheio e na cobertura

Preparando a ganache
Em uma panela, ferva o creme de leite com a baunilha e despeje sobre 

os chocolates. Misture com o mixer. Quando estiver a 45 ºC, adicione a 

manteiga e bata novamente com o mixer. Reserve até o uso. 

Preparando o bolo
Preaqueça o forno a 175 ºC. Unte uma forma redonda com manteiga e 

farinha e coloque-a no freezer. Na batedeira, bata com uma espátula do 

tipo “raquete” a manteiga e o açúcar. Adicione as gemas em temperatu-

ra ambiente uma a uma. Desligue a batedeira, adicione o chocolate e 

bata em velocidade baixa. Adicione a farinha de rosca, mas não bata 

muito para não endurecer a massa. Bata as claras em neve até obter 

picos duros. Adicione ⅓ das claras para amolecer a massa de manteiga. 

Depois, delicadamente, para não quebrar as claras, adicione o restante. 

Coloque imediatamente na forma para assar. Asse por 30 a 40 minutos 

até que as bordas fiquem soltas, mas o meio deve ficar mole. Tire do 

forno, espere esfriar e desenforme. Corte na horizontal em três discos. 

Recheie o bolo com a ganache de forma generosa. Cubra o topo 

também com a ganache. 

Ingredientes
Para o bolo fudge
400 g de manteiga

400 g de açúcar

12 gemas

400 g de chocolate  em pó 

50% cacau

4 colheres (sopa) de farinha de rosca

12 claras em neve

Bolo fudge de chocolate 
 (rende 8 fatias )

Para a ganache 
400 g  de creme de leite fresco

¼ de fava de baunilha

180 g de chocolate 70% em barra

300 g de chocolate  ao leite 

35% em barra

90 g de manteiga sem sal  

amolecida

BOLO FUDGE 
DE CHOCOLATE

chef Lucas Corazza
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DICAS

O melhor do chocolate
Para o chef Corazza, esta receita consegue reunir o melhor do chocolate 

como ingrediente. “Seja na textura da massa ou na cremosidade da 

ganache, o chocolate é elevado ao seu patamar mais alto em cada um 

dos seus preparos”, afirma. Corazza diz ainda que o bolo fudge reflete 

sua busca constante para tirar o melhor de cada alimento. “Ao respeitar 

cada etapa do chocolate em preparos diferentes, consigo mostrar 

minha paixão por esse ingrediente a cada mordida.”

Sem medo de errar
Esse bolo é ideal para qualquer ocasião na qual um chocólatra queira 

ficar satisfeito: assaltando a geladeira de madrugada, em um chá da 

tarde ou em uma festa. “É um ‘crowd pleaser’”, conta o chef. Em outras 

palavras, agrada multidões. 

Cacau na cobertura
Uma dica é cobrir a ganache do topo do bolo com cacau em pó. 

Também é possível adicionar licor de chocolate, rum ou conhaque na  

ganache. Outra ideia do chef é colocar laranjas confitadas  

e especiarias na massa, como cravo, canela, gengibre ou masala.

O bolo fudge explora todos os 
sabores do chocolate com um 
resultado surpreendente

PREPARO: 1H30

Este bolo vai muito bem  
com um delicioso conhaque

A combinação do bolo com a ganache, em 
uma sobremesa em que o chocolate é a grande 
estrela, favorece diversas combinações. Para 
seu criador, o bolo combina perfeitamente 
com uma xícara de café, mas uma boa taça de 
conhaque pode torná-lo espetacular. “Também 
pode ser saboreado com o chai latte, uma 
combinação pouco usual, mas perfeita”, suge-
re Lucas Corazza. Não importa a ocasião, uma 
festa ou um jantar, os seus convidados vão se 
encantar com o bolo fudge.

SOFISTICAÇÃO À MESA
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SAINDO DO ÓBVIO
Os brownies de chocolate permitem 
combinações variadas de frutas,  
especiarias e, claro, mais chocolate! 

BROWNIES

Brownie três 
chocolates

Brownie  
com banana  
e ganache

PRATO, IDEIA ÚNICA
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Segredo da receita
Experimente a essência  
de baunilha Dr. Oetker

DE TODAS AS CORES 
Enquanto uma das receitas mescla três
tipos de chocolate, a outra aposta na banana 
para realçar o sabor da ganache

Ingredientes
100 g de margarina com sal

180 g de chocolate amargo em 

barra em pedaços

3 ovos

Essência de baunilha a gosto 

Ingredientes
Para a massa
300 g de manteiga sem sal

160 g de açúcar refinado

180 g de açúcar mascavo

5 ovos

140 g de farinha de trigo

1 pitada de noz-moscada 

1 pitada de sal

240 g de chocolate ao leite em barra

400 g de bananas maduras

Preparo
Derreta a margarina e o chocolate amargo em banho-maria. Bata os ovos, 

a baunilha e o açúcar até obter um creme claro. Junte o chocolate 

derretido aos ovos e, depois, coloque o óleo. Mexa bem. Incorpore o cacau 

e a farinha, mexendo até obter uma massa lisa. Só então misture os 

chocolates branco e ao leite em pedaços à massa. Mexa delicadamente. 

Forre uma forma retangular média com papel-manteiga e unte com 

manteiga. Espalhe a massa sobre ela. Preaqueça o forno a 180 °C e asse o 

brownie por cerca de 40 minutos. A massa deve ficar compacta e ligeira-

mente úmida.

Brownie três chocolates 
(rende 16 brownies )

Brownie com banana e ganache 
chef Lucas Corazza (rende 10 brownies )

240 g de açúcar

½ xícara de óleo de girassol 

50 g de cacau em pó

100 g de farinha de trigo

100 g de chocolate branco em pedaços

100 g de chocolate ao leite em pedaços Preparo
Na batedeira, com a espátula tipo “raquete”, bata a 

manteiga com os dois açúcares. Adicione os ovos 

em temperatura ambiente um a um. Peneire a 

farinha de trigo e misture com o sal e a noz-

moscada. Misture a farinha à manteiga. Derreta o 

chocolate no micro-ondas e adicione-o à massa. 

Bata até ficar homogêneo. Despeje a massa em 

uma assadeira com papel-manteiga e espalhe a 

banana, cortada em fatias por cima. Leve ao forno 

preaquecido a 160 ºC por aproximadamente 25 

minutos. Espere esfriar por completo e, com um 

cortador, corte círculos de 5 cm de diâmetro. 

Reserve. Prepare a ganache: coloque a fava de 

baunilha aberta e raspada  no creme de leite fresco 

e leve ao fogo alto até  que levante fervura. Retire 

do fogo, adicione a manteiga derretida e cubra com 

um filme plástico. Deixe descansar fechado por 10 

minutos. Retire a fava, aqueça novamente e despeje 

sobre o chocolate. Mexa até derreter. Deixe na 

geladeira até ficar consistente. Coloque a ganache 

no saco de confeitar com bico tipo estrela médio 

(0,6 a 0,8 cm), faça uma espiral com a ganache no 

topo dos bolinhos, partindo do centro para fora. 

 

 

Para a ganache
1 fava de baunilha

200 g de creme de leite fresco

35 g de manteiga sem sal 

amolecida

200 g de chocolate 70% cacau 

em barra e picado
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chef Carole Crema

BOLO PRALINÉ 
NO POTE Segredo da receita

A castanha de caju 
granulada Dona Helena  
é ideal nesta receita

CONTRASTE DE TEXTURAS 
Além do apelo tentador de suas sedutoras 
camadas de chocolate, o bolo no pote surpreen-
de pelo contraste da massa leve com a cre-
mosidade do brigadeiro de colher e o crocante 
do praliné de castanha de caju. É importante 
não pressionar demais as camadas durante a 
montagem nem exagerar nas quantidades para 
permitir uma colherada gulosa, com todos os 
ingredientes. 

DICAS 
A chef Carole Crema dá uma sugestão para 
servir o bolo: “Aqueça o potinho e sirva com 
uma bola de sorvete por cima. Fica muito 
gostoso”. Carole também indica algumas 
trocas: para crianças, o crocante pode ser 
substituído por granulado comum. Se for 
para adultos, use cacau puro no brigadeiro. 
Na montagem, abuse da imaginação: taças e 
copos também são ótimos recipientes.

BELEZA E PRATICIDADE 
Os bolos no potinho fazem o maior sucesso. 
Decorando a mesa ou distribuídos como  
lembrancinhas, garantem a alegria da festa

Preparando o bolo 
Bata a manteiga com o açúcar até ficar cremoso. Junte os ovos, um a um, 

mexendo. Ainda na batedeira, acrescente os demais ingredientes, alternando 

secos e líquidos. Ao final, incorpore o fermento. Coloque a mistura em uma 

forma retangular (20x30 cm) untada e leve para assar em forno preaqueci-

do a 190 oC até que a massa esteja levemente dourada. Quando o bolo 

estiver frio, corte discos no diâmetro do pote com um cortador e reserve.

Preparando o brigadeiro de colher
Coloque todos os ingredientes, exceto o creme de leite, na panela e cozinhe 

mexendo até desgrudar do fundo. Quando atingir o ponto, desligue o fogo, 

adicione o creme de leite e mexa vigorosamente até quase esfriar. Reserve. 

 

Preparando o crocante
Coloque o açúcar em uma panela e cozinhe até o ponto de caramelo, não 

deixe escurecer demais. Quando atingir a cor, junte as castanhas trituradas e 

misture bem. Despeje o caramelo em uma assadeira untada com óleo ou 

manteiga e espere esfriar. Corte e quebre em pedacinhos. Reserve.

 

Montagem
No pote, coloque em camadas bolo, brigadeiro e crocante e alterne até a 

superfície. Finalize com o crocante.  

Ingredientes
Para o bolo 
200 g de manteiga

220 g de açúcar refinado

3 ovos

110 g de chocolate em pó

180 g de farinha de trigo

1 pitada de sal

200 ml de leite

1 colher (chá) de  

essência de baunilha

1 colher (sopa) de fermento em pó

Bolo praliné no pote (rende 8 potinhos )

Para o brigadeiro de colher 
400 g de leite condensado

3 colheres (sopa) de chocolate em pó      

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de creme de leite

Para o crocante  
200 g de açúcar

50 g de castanha de caju sem sal
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COOKIES DE 
CHOCOLATE  
SEM GLÚTEN

Segredo da receita
A farinha de arroz integral Solst 
orgânica deixa a receita saborosa

SABOR E SAÚDE 
Além de a receita não apresentar glúten –óti-
ma notícia para quem faz alguma dieta restri-
tiva–, ela também utiliza ingredientes saudá-
veis como açúcar mascavo e farinha de arroz 
integral. Ou seja, é para comer sem culpa. 
Atenção: não troque a manteiga por margari-
na nem a farinha de arroz por farinha de trigo, 
pois o resultado pode ser um biscoito macio, 
sem a crocância característica do cookie.

TRUQUES NO PREPARO
Você pode adicionar gotas de chocolate ou 
frutas secas, como uvas-passas, para dar mais 
sabor ao cookie. Na hora de assar, não utilize 
formas com teflon ou de silicone, pois elas aque-
cem mais e queimarão a base dos biscoitos, 
sem que asse em cima. Os cookies geralmente 
saem macios do forno e vão ficando crocantes 
conforme esfriam. Respeite o tempo de forno. 
Conserve os biscoitos em vidros ou latas com 
tampa, protegidos do calor e da umidade.

PARA AGRADAR A TODOS 
Esta receita de cookie sem glúten é perfeita  
para que tem restrição alimentar, mas não abre  
mão de um gostoso biscoito de chocolate

Ingredientes
160 g de manteiga

160 g de açúcar mascavo

190 g de açúcar refinado

150 g de farinha de arroz integral

150 g de farinha de aveia sem glúten 

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

2 colheres (sopa) de cacau em pó

2 ovos

200 g de gotas de chocolate sem glúten 

1 colher (chá) de essência de baunilha

Preparando a massa
Em um processador, bata todos os ingredientes (exceto as gotas de 

chocolate e a baunilha). É preciso que a massa fique lisa e firme. Junte as 

gotas de chocolate e a baunilha e misture delicadamente. Divida a massa 

em bolinhas utilizando uma colher concha (de pegar sorvete) e distribua 

em uma forma com papel-manteiga, preservando um espaço entre elas. 

Amasse com um garfo para formar os biscoitos. Asse em forno preaqueci-

do a 180 oC por 10 minutos. Retire do forno e espere alguns minutos até 

eles ficarem firmes. Espere esfriar e guarde em potinhos bem vedados.

Cookies de chocolate sem glúten  
(rende de 40 a 50 biscoitos )
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CHARLOTTE 
DE CHOCOLATE 

COM CAFÉ
Segredo da receita
Os biscoitos italianos 
Vicenzovo, de Matilde Vicenzi, 
vão incrementar a charlotte 

BELA TRADIÇÃO
Quando foi criada em São Petersburgo por 
Antoine Carême com o nome de Charlotte 
Russe, a sobremesa era servida quente. Com 
o tempo, passou a ser oferecida gelada, mas 
manteve sua estrutura formada por mousse de 
chocolate com café envolta por biscoitos do tipo 
champagne. Sua origem nobre não deixa dúvi-
das: ofereça essa encantadora receita naquele 
jantar especial e prepare-se para os aplausos.

DETALHES AO SERVIR
Envolva a fileira de biscoitos com uma fita delica-
da e arremate com um laço simples, para evitar 
que ela roube a cena. A estrela deve ser o doce. A 
charlotte também pode ser montada em versões 
menores, como pequenos bolinhos, e até mesmo 
em taças individuais, com o biscoito picado e 
distribuído entre as camadas de mousse.

O DOCE DOS CZARES 
Sobremesa primorosa foi um presente 
para a família imperial do Czar Alexandre I  
e resistiu ao tempo sem perder sua fama 

Preparando a mousse 
Ferva o creme de leite, apague o fogo e adicione o café. Coe, esfrie e leve 

à geladeira. Bata os ovos inteiros com as gemas e o açúcar. Reserve. 

Pique o chocolate e derreta em banho-maria. Deixe ficar morno. Gele 

uma tigela por 15 minutos no congelador e bata o creme de leite com 

café. Junte ¼ desse creme ao chocolate derretido já morno. Misture 

devagar e depois junte o restante do creme, incorporando-o. Adicione os 

ovos batidos com açúcar e mexa bem. Forre as laterais de uma forma 

de 22 cm de diâmetro com folha de acetato, distribua a mousse e leve à 

geladeira até endurecer, ou deixe de um dia para o outro.

 

Montagem
Tire a forma da geladeira e desenforme a mousse. Retire o plástico. 

Derreta o chocolate em banho-maria e passe uma fina camada ao 

redor da mousse para ajudar a “colar” os biscoitos na lateral. Amarre 

uma fita e cubra o topo com as raspas de chocolate. Sirva a seguir. 

Ingredientes
Para a mousse  
500 ml de creme de leite fresco

4 colheres (sopa) de café em pó

2 ovos inteiros

4 gemas

140 g de açúcar

300 g de chocolate amargo em barra

Charlotte de chocolate com café 
(rende 8 pedaços)

Para a montagem
150 g de chocolate amargo

Biscoitos champagne

Raspas de chocolate

TÁBUA AZUL, IDEIA ÚNICA
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chef Benny Novak

TORTA 
CAPRESE Segredo da receita

O açúcar União Glaçúcar 
Confeiteiro é perfeito para a torta 

QUANDO MENOS É MAIS 
A torta caprese é um bolo de chocolate que 
não leva farinha de trigo nem fermento em sua 
composição, resultando em um bolo crocante 
por fora e macio e molhadinho por dentro. 
É um dos doces favoritos dos italianos, que 
contam que a receita foi criada na ilha de Capri 
por um confeiteiro que preparou o bolo sem 
farinha para servir para clientes indesejados. A 
receita acabou fazendo sucesso pela execução 
simples e de surpreendente sabor, apesar dos 
poucos ingredientes utilizados.

PREPARE COM ANTECEDÊNCIA
A torta caprese pode ser preparada na véspe-
ra, o que irá conferir ao doce um aroma mais 
apurado, realçando o perfume das amêndoas. 
Existem variações dessa receita, com a adição 
de raspas da casca de um limão e a substi-
tuição do chocolate amargo por chocolate 
branco. Outras receitas ainda sugerem o uso de 
azeite de oliva ou de óleo de pistache no lugar 
da manteiga. O chantilly pode ser substituído 
por uma bola de sorvete de creme.

DELÍCIA ITALIANA 
Sem farinha nem fermento, esta  
torta crocante e macia surpreende  
pela textura perfeita

Ingredientes
300 g de chocolate 70% em barra

1 xícara (chá) de manteiga sem sal

1 xícara (chá) bem cheia de açúcar 

refinado 

½ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

6 ovos

3 xícaras (chá) de  farinha de 

amêndoas

Chantilly e amêndoas 

laminadas para servir

Preparo
No micro-ondas, derreta o chocolate e a manteiga. Bata os 

açúcares e os ovos na batedeira em velocidade baixa. 

Acrescente a manteiga e o chocolate derretido  

e depois a farinha de amêndoas. Mexa bem devagar. 

Preaqueça o forno a 160 ºC. Coloque a massa em uma 

forma redonda média de fundo falso, untada com 

manteiga e polvilhada com chocolate em pó por 50 

minutos. Na hora de servir, peneire um pouco de açúcar de 

confeiteiro no topo. Sirva com chantilly e com lascas de 

amêndoas.

Torta caprese (rende 12 pedaços )
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CHEESECAKE  
DE CHOCOLATE  

E CAFÉ
Segredo da receita
A ricota fresca Tirolez vai 
enriquecer o cheesecake 

CLÁSSICO REINVENTADO 
O famoso cheesecake é recriado em uma 
versão de chocolate e café, e o resultado 
é uma sobremesa rica em aromas

Ingredientes
350 g de biscoito de chocolate  

bem escuro, não recheado 

150 g de manteiga

150 g de ricota 

200 g de açúcar

500 g de cream cheese

150 ml de creme de leite

300 g de chocolate ao leite em barra

3 colheres (chá) de café solúvel

Preparo
Pique ¾ do biscoito bem fininho e misture com a manteiga derretida 

até dar liga. Espalhe em uma forma de torta com fundo removível, 

pressione a massa e asse em forno alto (220 oC) até ficar crocante. Tire 

do forno e  deixe esfriar. Reserve. Bata a ricota com o açúcar até obter 

um creme, então junte o cream cheese e o creme de leite. Mexa bem e 

reserve. Pique o chocolate ao leite e derreta em banho-maria. Reserve. 

Dissolva o café na água. Junte o café ao creme de ricota, mais os ovos 

e a essência de baunilha. Junte o chocolate derretido à mistura. Pique 

o restante dos biscoitos e junte também. Espalhe o creme sobre a base 

assada de biscoitos e asse a 180 oC por 1 hora. Deixe esfriar dentro do 

forno e leve à geladeira por 1 hora. Prepare a cobertura. Derreta o 

chocolate meio amargo em banho-maria com o creme de leite, retire a 

torta da geladeira, coloque a cobertura por cima e deixe na geladeira 

por mais 2 horas. Na hora de servir, retire da forma e use o cacau e as 

lascas de chocolate para decorar.

Cheesecake de chocolate e café 
(rende 12 porções )

250 ml de água

6 ovos

1 colher (chá) de essência 

de baunilha

300 g de chocolate meio amargo 

(para a cobertura) 

2 colheres (sopa) de creme de leite

Cacau em pó e lascas de chocolate 

meio amargo para decorar

CAFÉ E CHOCOLATE
O café marca o final das refeições e aqui apa-
rece perfeitamente inserido nessa variação do 
clássico cheesecake. Café e chocolate combi-
nam tanto que já existem cafés aromatizados 
com chocolate, e chocolatinhos com sabor de 
café. Nada mais natural do que servir esse 
cheesecake acompanhado por um delicioso 
expresso, mas, aqui, preparado com sementes 
de cardamomo. Você vai se surpreender!

SINTA TODOS OS SABORES
Retire o cheesecake da geladeira meia hora 
antes de servir. Assim o doce ficará menos 
gelado e você terá uma percepção melhor  
de seus aromas e sabores. Você também 
pode usar grãos de café para decorar a torta. 
Como se trata de um doce intenso e de sabo-
res fortes, sirva em porções moderadas para 
saboreá-lo melhor. 

PRATO DE BOLO, IDEIA ÚNICA
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CUPCAKES  
DE PRALINÉ  
E SNICKERS

Segredo da receita
Experimente a receita  
com o pé de moleque  
Santa Helena Crokatto

DUAS VEZES AMENDOIM 
Cupcakes de chocolate exploram o sabor do 
amendoim no topping, o resultado é saboroso!

Ingredientes
Para o bolo 
80 g de manteiga sem sal

¾ de xícara (chá) de açúcar

3 ovos

⅔ de xícara (chá)  

de farinha de trigo peneirada

½ xícara (chá) de chocolate  

ao leite em pó peneirado

½ xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

 

Para o topping de praliné 
1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de cacau em pó                      

Preparando o bolo 
Bata na batedeira a manteiga e o açúcar até formar um creme claro. 

Adicione os ovos, um a um, batendo sempre. Diminua a velocidade e junte a 

farinha de trigo aos poucos, intercalando com o chocolate em pó e o leite. 

Adicione o fermento e bata um pouco mais. Distribua forminhas de papel 

próprias para ir ao forno na forma de cupcakes e coloque a massa nas 

forminhas, enchendo apenas ¾ do seu volume. Asse em forno médio 

preaquecido a 180 oC por cerca de 15 minutos ou até que a massa esteja 

cozida e levemente dourada. Retire da forma e deixe esfriar. Reserve. 

Preparando o topping de praliné
Em uma panela, coloque o leite condensado, o cacau e a manteiga. Cozinhe 

mexendo até desgrudar do fundo. Coloque o brigadeiro em cima dos 

cupcakes formando um caracol. Salpique o crocante (pé de moleque).

Preparando o topping de snickers
No processador, bata a manteiga por 1 minuto. Adicione o creme de 

amendoim e incorpore bem. Adicione o açúcar, o creme de leite e a baunilha. 

Leve à batedeira, comece batendo em velocidade baixa e vá aumentando. 

Cubra os bolos com a mistura. Coloque o molho de caramelo e os snickers 

picados por cima e sirva. 

Cupcakes de praliné e snickers (rende 11 cupcakes )

1 colher (sopa)  

de manteiga sem sal

Pé de moleque triturado

Para o topping de snickers
75 g de manteiga sem sal 

250 g de creme de amendoim 

100 g de açúcar de confeiteiro 

80 ml de creme de leite 

1 colher (chá) de essência 

de baunilha 

½ xícara de caramelo

4 barras de snickers picadas

BOCADOS DE SABOR
Com textura crocante que seduz pelo brilho 
e aspecto granulado, o cupcake de praliné 
da confeiteira Carole Crema é pura gulodice 
em forma de bolinho. “Adoro o brigadeiro do 
recheio e o crocante de pé de moleque dá tex-
tura, fica irresistível”, conta a chef. Já a cober-
tura de Snickers faz um contraponto com sua 
textura cremosa enriquecida com o molho de 
caramelo, além dos snickers picados, detalhe 
fundamental na finalização do doce. 

DA FESTA AO JANTAR 
“Embora seja um doce perfeito para festas, o 
cupcake também pode ser servido como sobre-
mesa”, sugere Carole. “É uma opção indicada 
por sua praticidade, para aquele anfitrião que 
gosta de economizar louça”, diverte-se.
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TERRINE AOS TRÊS 
CHOCOLATES

chef Luciana Lobo

Segredo da receita
O pó para gelatina 
Dr. Oetker sem sabor 
dá consistência à terrine

“COLOR BLOCK” GELADO
Camadas coloridas sempre fazem a alegria dos 
convidados na hora da sobremesa. E esse doce, 
no melhor estilo “old school”, vai encantar 
com seus sabores contrastantes, do amargo 
do chocolate escuro à doçura do chocolate 
branco. Valorize ainda mais a sobremesa ser-
vindo-a em uma travessa comprida. O toque 
familiar dessa terrine vai arrebatar os apetites 
mais nostálgicos.

VINHO OU CAFÉ?
A sobremesa de base cremosa e com três tipos 
de chocolate pede um vinho fortificado, como 
um Porto, ou um vinho Madeira. E, apesar de 
ser gelada, pode ser muito bem acompanhada 
por um café expresso, encorpado o bastante 
para segurar a potência do chocolate. Dividir 
os cremes em tacinhas individuais também 
pode resultar em um bonito visual, além de 
oferecer praticidade na hora de servir. 

TRIO DE SUCESSO 
A grande sacada desta sobremesa está na  
simplicidade de sua preparação, que utiliza a  
mesma base para as três camadas de chocolate

Terrine aos três chocolates  
(rende 10 fatias)

Preparando o creme base 
Pique bem os chocolates separadamente e reserve em três tigelas. Leve 

o leite com o açúcar para ferver até engrossar um pouco. Apague o fogo 

e junte as gemas rapidamente, para não talhar. Volte ao fogo e mexa 

até ficar um creme grosso e amarelado. Adicione a gelatina (dissolvida 

conforme a embalagem) aos poucos e bata com um fouet até incorpo-

rar. Divida esse creme nas três tigelas com os chocolates e misture com 

uma colher. Bata o creme de leite até dar o ponto de chantilly e divida 

também nas três tigelas. Misture bem.

 

Montagem
Utilize uma forma de pão ou de bolo inglês e forre com filme plástico. 

Despeje a primeira camada, de chocote branco, espalhe com uma 

colher e leve para o freezer por 10 minutos. Retire a forma do freezer e 

repita a operação com o chocolate ao leite. Aguarde mais 10 minutos e 

cubra com a camada de chocolate amargo. Volte ao freezer por 2 

horas ou à geladeira por 12 horas. Desenforme em uma travessa 

retangular puxando o filme dos dois lados. Enfeite com raspas de 

chocolate.

Ingredientes
90 g de chocolate branco 

90 g de chocolate ao leite 

90 g de chocolate amargo

190 ml de leite 

65 g de açúcar 

8 gemas 

12 g de gelatina em pó incolor 

e sem sabor

400 ml de creme de leite fresco 

Lascas de chocolates para decorar

PRATINHOS DE VIDRO, IDEIA ÚNICA
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PEQUENAS DELÍCIAS
Versáteis e sofisticadas, as 
trufas podem ter o recheio 
que seu paladar quiser 

TRUFAS

Tradicional 

Chocolate branco 
com café

Chocolate  
amargo  

com damasco 

XÍCARAS, DIVIDO ESPAÇO
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Segredo da receita
O licor de laranja Cointreau 
é ideal para o preparo 

SABOR EM PEQUENAS DOSES 
Bolinhas de ganache de chocolate recobertas 
de cacau em pó, as trufas podem ter diversas 
variações com frutas, licores e especiarias

Preparo
Aqueça o creme de leite e retire do fogo quando começar a ferver. Adicione o 

pó de café e deixe 30 minutos. Coe e passe para uma panela. Leve ao fogo 

médio. Quando estiver quente, adicione metade do chocolate picado, 

mexendo sem parar. Assim que derreter, retire do fogo. Acrescente a manteiga, 

passe para uma tigela e deixe na geladeira até o dia seguinte. No outro dia, 

bata o creme na batedeira e coloque em um saco de confeitar de bico liso (no 

12). Sobre uma folha de papel-manteiga, faça bolas de 3 cm. Leve ao 

congelador e deixe 5 horas. Na hora de servir, derreta a outra metade do 

chocolate branco em banho-maria. Retire do fogo e deixe esfriar. Com um 

garfo, mergulhe a bola gelada no chocolate derretido.

Preparo
Hidrate 50 g de damasco em cubinhos no licor por meia hora. À parte, em 

uma panela, coloque a água e o açúcar e deixe ferver. Acrescente 150 g de 

damasco e cozinhe em fogo brando por 5 minutos. Tire do fogo, bata com um 

mixer até formar um purê. Reserve. Derreta o chocolate com o creme de leite e 

o mel em banho-maria, sem fogo. Acrescente o purê  de damasco, mexendo 

sempre. Por último, coloque os cubos de damasco do licor escorridos. Misture. 

Disponha o creme em uma forma com papel-manteiga e leve à geladeira por 

2 horas. Com a ajuda de duas colheres, faça as bolinhas de trufas. Espalhe o 

cacau em um prato, passe as trufas e sirva. Conserve em geladeira.

Ingredientes
300 ml de creme de leite fresco 

65 g de café moído bem fino 

500 g de chocolate branco 

Ingredientes
200 g de damascos secos picados

20 ml de licor de apricot

2 xícaras (chá) de água

¼ de xícara (chá) de açúcar

500 g de chocolate amargo 70% em 

Trufa gelada de chocolate branco com café 
 (rende 20 trufas )

Trufa de chocolate amargo  
com damasco (rende 30 trufas )

em barra picado  

30 g de manteiga 

Preparo
Pique o chocolate amargo em uma tigela. Aqueça o 

creme de leite, jogue sobre o chocolate e espere até 

derreter. Misture por 3 minutos até o creme incorporar 

o chocolate. Junte o licor de laranja e misture 

lentamente até que tudo esteja incorporado. Deixe a 

mistura descansar por 1 hora. Quando estiver firme, 

utilize uma colher de sopa para retirar a porção para 

cada trufa. Com a ajuda de duas colheres, faça as 

bolinhas de trufas. Espalhe o cacau em um prato, 

passe as trufas e sirva. 

Ingredientes
1 xícara (chá) de creme de leite

2 xícaras (chá) de chocolate amargo em barra 

1 colher (sopa) de licor de laranja ou rum

Cacau em pó peneirado 

Trufa tradicional (rende 20 trufas )

barra picado

150 g de creme de leite 

1 colher (sopa) de mel ou 

glicose de milho

Cacau em pó peneirado
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PRÁTICO, LEVE E SABOROSO. IDEAL PARA 
SER CONSUMIDO PURO, COM CEREAL NESFIT®, 
EM VITAMINAS OU EM SUAS RECEITAS.

CHEGOU UMA NOVA FORMA
DE CONSUMIR CEREAL INTEGRAL

PARA BEBER

100%
VEGETAL

COLESTEROL, 
LACTOSE 

E GLÚTEN*

POR COPO
DE 200ML

CEREAIS
INTEGRAIS

CONTÉM CÁLCIO, 
FERRO, ZINCO 
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OPOSTOS QUE SE ATRAEM 
Aparentemente incompatíveis,  
o chocolate com pimenta resulta  
em uma ousada combinação

TORTA DE  
CHOCOLATE  

COM PIMENTA
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Segredo da receita
O chocolate Munz amargo 
deixará a massa mais saborosa

CHOCOLATE VERSÁTIL 
Com várias nuances aromáticas, o chocolate 
permite deliciosas combinações com espe-
ciarias, frutas e flores. A pimenta utilizada na 
ganache dessa receita faz par perfeito com o 
chocolate amargo e agrada conferindo notas 
picantes ao doce. Mas fique atento à quan-
tidade utilizada: é importante manter um 
equilíbrio para que o sabor do chocolate não 
seja encoberto pela pimenta. 

A GANACHE PERFEITA!
O chocolate deve ter boa quantidade 
de polpa e manteiga de cacau e menos 
gordura hidrogenada. E nada de pressa no 
preparo: o chocolate deve ser batido com o 
creme de maneira delicada, até ser incorpo-
rado. Não deixe os ingredientes esfriarem. 
Coberturas lisas e brilhantes são ideais para 
tortas e podem ser obtidas com a ganache 
mais líquida, assim que o chocolate derrete. 

COMBINAÇÃO OUSADA 
A pimenta acrescentada no final  
do preparo da ganache realça o sabor do  
chocolate e confere uma gostosa ardência 

Ingredientes 
Para a massa
4 claras

1 xícara (chá) de açúcar

200 g de chocolate amargo 

em barra 70% cacau 

Preparando a massa
Bata as claras e o açúcar na batedeira até engrossar. Rale o chocolate e 

misture delicadamente com as claras e o açúcar. Unte uma forma redonda 

média desmontável (fundo e laterais removíveis) e forre com papel- 

manteiga. Disponha o merengue na forma e leve para assar por cerca  

de 30 minutos ou até ficar firme. Deixe esfriar. Como a massa sobe,  

com a ajuda de uma colher, baixe um pouco o centro, deixando alto  

nas laterais para formar uma casca crocante. 

Preparando o recheio 
Pique o chocolate e coloque em uma travessa. Ferva o creme de leite em 

banho-maria e, em seguida, despeje sobre os chocolates picados. Misture 

bem. Quando estiver a 45 oC, adicione a manteiga e mexa bem. Por fim, 

coloque a pimenta e misture bem. Reserve em geladeira até o uso.

Montagem
Espalhe o creme de chocolate na forma onde está a massa já fria. Leve à 

geladeira por, no mínimo, 4 horas. Antes de servir, desenforme e deixe em 

temperatura ambiente por 10 minutos. Enquanto isso, coloque o creme  

de leite e 200 g de chocolate amargo em uma panela pequena. Cozinhe em 

fogo baixo até o chocolate derreter e a calda ficar lisa. Sirva a torta regada 

com a calda morna. Decore com a pimenta rosa. 

Torta gelada de chocolate  
com pimenta (rende 12 fatias )

Para o recheio 
400 g  de creme de leite fresco

480 g de chocolate meio amargo 

90 g de manteiga sem sal amolecida

1 colher (chá) de pimenta rosa moída

Para a montagem
300 ml de creme de leite fresco

200 g de chocolate amargo  

Pimenta rosa para decorar 
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CONTRASTE PERFEITO
Esta deliciosa mousse de chocolate surpreende  
pela finalização com flor de sal e azeite

SABOR ESPANHOL 
O chef Nery Owczarzak, do restaurante Venga! (SP), 
criou essa versão de mousse pensando em surpreender 
os clientes com uma sobremesa que misturasse o doce, 
o salgado e o amargo. Conseguiu elaborar uma receita 
simples que acabou aprovada por todos. “No começo, 
sempre me perguntam o porquê do sal e do azeite. 
Depois que experimentam, não há quem não goste”, 
conta. “Essa é uma sobremesa leve e muito cremosa, 
que se desmancha na boca”, afirma.

Preparo
Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria. 

Reserve. Bata as gemas no liquidificador por 10 minutos com 

metade do açúcar e reserve. Bata as claras com a outra 

metade do açúcar até ficar em neve. Reserve. Misture o 

conhaque com o café e adicione ao chocolate derretido. Bata 

as gemas na batedeira até ficar cremoso. Adicione o 

chocolate e bata por alguns minutos, até misturar bem. Sem 

bater, acrescente as claras aos poucos e misture com 

cuidado. Leve à geladeira. Na hora de servir, regue com um 

fio de azeite extravirgem e salpique com flor de sal.

Ingredientes
450 g de chocolate meio amargo

200 g de manteiga sem sal

6 gemas

½ xícara (chá) de açúcar

6 claras

Mousse de chocolate com  
azeite e flor de sal (10 porções)

chef Nery Owczarzak

MOUSSE 
DE CHOCOLATE

Segredo da receita
O conhaque Domecq  
incrementa o sabor da mousse 

5 colheres (chá) de conhaque

1 colher (sopa) de café 

instantâneo

Azeite extravirgem a gosto

Flor de sal a gosto
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BOLO 
CARIBENHO

EXPLOSÃO DE SABORES 
Composto por dacquoise de coco, banana e mousse 
de chocolate com limão e gengibre, esse bolo é um 
passeio pelos sabores do Caribe

Ingredientes
Para a dacquoise de coco
40 g de coco ralado

60 g de amêndoas moídas

90 g de açúcar de confeiteiro

3 claras

35 g de açúcar refinado

Açúcar de confeiteiro

Para o recheio
250 g de bananas descascadas

10 ml de suco de limão

20 g de manteiga

25 g de açúcar mascavo

Para a mousse
30 ml de água

70 g de açúcar

3 gemas

1 ovo

Preparando a dacquoise 
Precisa ser preparada na véspera. Preaqueça o forno a 150 ºC. Em uma tigela, 

misture o coco ralado, a amêndoa moída e o açúcar de confeiteiro. Bata as claras 

em neve acrescentando aos poucos o açúcar. Misture o conteúdo da tigela com as 

claras em neve, mexendo delicadamente. Forre uma assadeira com papel-mantei-

ga. Com um saco de confeitar de bico liso nº 12, faça 2 discos (espirais) de 22 cm 

de diâmetro, começando sempre pelo centro. Polvilhe um pouco de açúcar de 

confeiteiro. Espere 10 minutos e polvilhe mais açúcar de confeiteiro. Espere mais 10 

minutos e leve ao forno para assar por 35 minutos. Retire os discos do forno, passe 

para dois pratos e espere esfriar. Enrole em filme plástico e deixe na geladeira.

Preparando o recheio
Corte as bananas em rodelas de 1 cm e regue com suco de limão. Aqueça a 

manteiga em fogo alto e junte as bananas. Salpique o açúcar mascavo e deixe 

dourar. Escorra a manteiga.

 

Bolo caribenho* 
(rende 8 pedaços )

175 g de chocolate meio 

amargo em barra

1 limão

3 g de gengibre fresco 

picado fininho

250 ml de creme de leite fresco

Para a cobertura  
120 ml de creme de leite fresco

160 g de chocolate amargo picado

30 g de manteiga em temperatura 

ambiente

Para a cobertura
300 g de cobertura de chocolate

Coco ralado grosseiramente

2 bananas em rodelas

½  limão

Geleia de maçã

Segredo da receita
Experimente o açúcar 
mascavo orgânico 
Saúde da Terra

Preparando a mousse 
Coloque uma tigela no congelador por 15 minutos. Leve 

a água e o açúcar ao fogo e deixe ferver por 3 minutos. 

Bata as gemas com o ovo inteiro em outra tigela. 

Despeje a calda de açúcar aos poucos. Bata até que a 

mistura triplique de volume e esfrie. Reserve. Derreta o 

chocolate em banho-maria. Junte as raspas do limão e 

o gengibre ao chocolate. Bata o creme de leite na tigela 

gelada até obter um chantilly. Junte ao chocolate e 

acrescente aos poucos as gemas batidas com açúcar. 

Preparando a cobertura 

Ferva o creme de leite. Junte o chocolate e misture até 

derreter. Acrescente a manteiga e misture.

Montagem
Em uma folha de papel-manteiga, coloque um aro de 

torta de 24 cm e bordas altas. Dentro, disponha uma  

dacquoise e cubra com um pouco da mousse e uma 

camada de banana. Cubra com mais mousse. 

Coloque a segunda dacquoise, espalhe o resto da 

mousse por cima e nas laterais. Gele por 6 horas. 

Aqueça um pouco o aro e retire-o. Despeje a cobertura 

e polvilhe coco nas laterais. Decore com a banana 

embebida no limão e pincele com a geleia.

* Receita extraída do livro “Larousse do Chocolate - Pierre Hermé” (ed. Larousse Brasil)
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Cuidado na montagem
Se os discos de dacquoise não ficarem perfeitos, acerte as bordas com a 

ajuda de uma tesoura antes de colocá-los no aro. Posicione o disco 

sobre a forma e corte as bordas usando o aro como molde. Tome 

cuidado para não quebrar o delicado biscoito, pois seu formato 

espiralado será responsável por manter a estrutura do doce.

Corte as bananas na hora
Utilize bananas não muito maduras e corte-as apenas na hora em que 

for prepará-las. Como a fruta tende a escurecer após descascada, leve-a 

direto da tábua de corte para a frigideira e salteie as rodelas em fogo 

alto e rapidamente, para que não desmanchem.

Limão na medida
Ao fazer as raspas de limão, tome cuidado para não pegar a parte 

branca da casca, pois ela é amarga e comprometerá o sabor da 

mousse. Uma boa solução é retirar as raspas do limão utilizando um 

zester, aparelho de fácil manuseio e que tira as raspas com precisão e 

em delicados fios.

A dacquoise é um suspiro mais 
delicado, de origem francesa, 
feita com farinha de amêndoas

PREPARO: 2H30 (+6h de geladeira)

Aposte no bolo caribenho como a sobre-
mesa de um jantar especial, ele é perfei-
to com um vinho do Porto envelhecido

A combinação de frutas tropicais e chocolates 
com notas cítricas faz uma homenagem aos 
paradisíacos cenários do Caribe, o que o torna 
um doce sofisticado que agrada aos diferentes 
paladares. Em um jantar, esta sobremesa é 
muito bem acompanhada de um vinho tinto 
fortificado, como um Banyuls ou um vinho  
do Porto envelhecido. 

SOBREMESA TROPICAL

DICAS
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DRINQUES
Segredo da receita
Incremente a receita com  
o uísque Cardhu 12 Anos 

A BEBIDA DA CONQUISTA
Quem resiste a um drinque com chocolate? 
O sabor forte do ingrediente pede uma base 
neutra como a vodca, mas também é possí-
vel optar por um uísque, que possibilita um 
drinque com caráter mais complexo. Os licores 
e cremes de cacau são muito presentes na 
coquetelaria clássica e irão garantir um 
resultado perfeito. Reúna os amigos e se 
apaixone por essas receitas.

CUIDADO COM O LICOR 
Os licores de cacau são mais alcoólicos que os 
cremes e podem ser substituídos por licores de 
chocolate branco, que têm aroma de anis, uma 
característica interessante para coquetéis. Não 
exagere no licor, pois ele é muito doce e pode 
deixar o seu drinque enjoativo. Prefira utilizar 
chocolates com alta porcentagem de cacau  
no preparo do creme. Eles ajudarão a conter  
a doçura, realçando o sabor.

ELIXIR DOS DEUSES 
Uísque e vodca são dois destilados potentes,  
perfeitos para o preparo de drinques  
com cremes e licores de chocolate

Ingredientes
Para o creme de chocolate
70 g de chocolate meio 

amargo em barra

350 ml de água

25 g de açúcar

15 g de cacau em pó

Ingredientes
Calda de chocolate a gosto

Gelo a gosto

100 ml de vodca de baunilha

50 ml de licor de cacau

Preparando o creme de chocolate
Pique o chocolate e coloque em uma tigela. Ferva a água com o açúcar  

e junte o cacau em pó. Mexa até que ferva novamente. Despeje aos poucos  

sobre o chocolate picado na tigela e mexa com uma colher de pau até derreter. 

Então, bata com um mixer e leve à geladeira para esfriar. 

Preparando o drinque 
Faça uma taça de cada vez. Em uma coqueteleira junte 100 ml de creme de 

chocolate, 20 ml de uísque, 20 ml de licor de uísque e 3 colheres de gelo 

picado. Tampe bem a coqueteleira e agite até que o drinque esteja bem 

misturado e gelado. Coe sobre a taça em que irá servir. 

Preparo
Comece passando um fio da calda de chocolate no interior de uma taça de 

martíni, criando um desenho. Coloque gelo na coqueteleira e acrescente  

a vodca e o licor. Bata bem, coe e despeje na taça. Sirva a seguir.

Coquetel de chocolate com uísque (rende 4 drinques )

Martíni de chocolate (rende 1 drinque )

Para o coquetel
400 ml de creme de chocolate 

80 ml de uísque

80 ml de licor de uísque  

(Bailey’s ou similar)

Cubos de gelo picados

Coquetel  
de chocolate  
com uísque

Martíni de chocolate
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FATIAS 
CROCANTES DE 

MARSHMALLOW
Segredo da receita
O marshmallow Haribo 
Chamallows tem a consistência 
perfeita para a receita

PARA LEVAR NA BOLSA 
Essas fatias crocantes de chocolate são fáceis 
de fazer e levam quase tudo o que a gente gos-
ta: biscoitos, bolinhas crocantes, chocolates ao 
leite e amargo e marshmallow. Muitos sabores 
e texturas em uma única mordida. Perfeitas 
para festinhas infantis, para presentear, como 
barras embrulhadas em celofane, ou mesmo 
para carregar na bolsa. 

OUSE NOS INGREDIENTES 
Você pode conferir ainda mais sabor a sua 
barrinha, dourando ligeiramente os cubinhos de 
marshmallow antes de utilizá-los, com a ajuda 
de uma frigideira ou no gratinador do forno, to-
mando cuidado para o doce não desmanchar. A 
receita permite muitas variações, como a adição 
de uvas-passas, gengibre cristalizado, castanha-
do-pará picada, amêndoas, enfim, tudo o que a 
sua imaginação permitir. Goiabinhas e banani-
nhas em cubinhos também são bem-vindas.

DELICIOSAMENTE VERSÁTIL 
Essas barrinhas de chocolate vão  
encantar a todos com seu belo visual,  
além de permitirem inúmeras variações

Preparo
Derreta a manteiga com o cacau em pó e a glicose de milho em 

banho-maria. Junte os biscoitos, os marshmallows picados e as 

bolinhas de chocolate. Unte uma forma retangular (de 25 cm x 20 cm) 

com manteiga, espalhe a mistura e leve à geladeira por 30 minutos. 

Derreta os chocolates ao leite e amargo em banho-maria, misture e 

despeje sobre a mistura gelada, espalhando as raspas por cima. Volte 

à geladeira por mais 30 minutos. Remova a barra que se formou da 

forma e corte em fatias retangulares.

Ingredientes
220 g de manteiga

50 g de cacau em pó

½ xícara (chá) de glicose de milho

120 g de biscoitos finos  

de chocolate quebrados

150 g de marshmallow em cubinhos

70 g de bolinhas crocantes  

de chocolate amassadas

200 g de chocolate ao leite

200 g de chocolate amargo

½ xícara (chá) de raspas de chocolate

Fatias crocantes de chocolate  
com marshmallow (rende 12 barras )

SUPORTE DE FERRO, IDEIA ÚNICA
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Segredo da receita
O cravo Margão moído dá  
um toque especial ao crumble 

PARA AQUECER A ALMA 
Esse apetitoso crumble investe na combinação do chocolate  
branco com frutas tropicais e deve ser servido morno

Ingredientes
Para a cobertura
120 g de amêndoas moídas

60 g de farinha de trigo

60 g de farinha de aveia

120 g de açúcar

120 g de manteiga

1 pitada de flor de sal

Preparando a cobertura
Misture a farinha, a manteiga, o açúcar, as amêndoas e o sal até obter uma 

farofa. Deixe descansar na geladeira por 1 hora. Forre uma assadeira com 

papel-manteiga, espalhe a farofa e leve para assar em forno preaquecido a 

180 ºC por 10 minutos.

 

Preparando o recheio
Corte a polpa das mangas em cubos grandes e leve ao fogo com o suco dos 

limões e os anises-estrelados. Junte raspas de um limão, o açúcar mascavo 

Crumble de chocolate branco com manga  
(rende 6 porções )

Para o recheio
400 g de chocolate branco picado

300 ml de creme de leite fresco

6 mangas maduras

3 limões

4 anises-estrelados

200 g de açúcar mascavo claro

1 pitada de cravo em pó

e deixe cozinhar por 3 minutos, mexendo de vez 

em quando. Transfira para uma forma refratária 

ou para potinhos de louça e reserve. Leve o creme 

de leite ao fogo com o cravo e as raspas de um 

limão e espere ferver. Jogue sobre o chocolate e 

mexa até formar um creme.

 

Montagem
Espalhe o creme sobre as mangas e, por cima, 

jogue a cobertura do crumble. Sirva morno.

CRUMBLE DE 
CHOCOLATE 

BRANCO



Ingredientes
Para o  bolo 
4 ovos (claras e gemas separadas)

1 xícara (chá) de açúcar de coco (ou demerara)

4 colheres (sopa) de óleo de coco

4 colheres (sopa) de cacau em pó

1 xícara (chá) de leite vegetal (coco, arroz ou amêndoas)

1 xícara (chá) de farinha de arroz integral

½ xícara (chá) de farelo de quinoa, aveia ou amaranto

2 barras de chocolate amargo rico em cacau

1 colher (sopa) de fermento em pó

Para a ganache
 1 xícara (chá) de biomassa de banana verde

100 g de chocolate amargo rico em cacau em barra

1 colher (sopa) de açúcar de coco

150 ml de leite coco

Preparando o bolo
Preaqueça o forno a 180 oC. Bata as claras em neve e reserve.  

À parte, bata as gemas com o açúcar, o óleo, o cacau e o leite. 

Acrescente as farinhas e bata até incorporar. Por último, com  

uma espátula, acrescente os pedaços de chocolate picados,  

o fermento e as claras em neve, mexendo com cuidado.  

Coloque em uma forma untada e enfarinhada e leve  

ao forno preaquecido por aproximadamente 40 minutos.

Preparando a ganache
Misture todos os ingredientes e cozinhe em fogo baixo até derreter 

totalmente o chocolate. Bata tudo em um mixer ou liquidificador 

até ficar cremoso. Distribua a ganache no topo do bolo, como 

uma calda. Se preferir mais firme, deixe na geladeira por pelo 

menos 1 hora antes de usar.

Bolo funcional de chocolate 
com ganache (rende 16 fatias)

GOSTOSO E SAUDÁVEL 
Receita une as maravilhas  
do chocolate a ingredientes saudáveis  
para comer sempre que der vontade

ESCOLHA INTELIGENTE
As receitas funcionais são perfeitas para 
quem busca uma alimentação saudável, pois 
utilizam ingredientes ricos em nutrientes que 
trazem benefícios à saúde. Este bolo, receita 
da nutricionista funcional Fernanda Scheer,  
traz o óleo de coco, que é rico em antioxidan-
tes, e o leite vegetal, que não possui lactose. 
Já a ganache com biomassa de banana ajuda 
no funcionamento do intestino, estimula o 
sistema imunológico e é rica em vitaminas e 
antioxidantes.
Para preparar a biomassa de banana em 
casa, você vai precisar de um cacho de ba-
nana verde –não pode estar em processo de 
amadurecimento. Lave bem as bananas com 
as cascas e cozinhe por 8 minutos em panela 
de pressão com água suficiente para cobri-las. 
Desligue o fogo e deixe a panela tampada 
por mais 12 minutos. Descasque as bananas 
e bata imediatamente no processador ou no 
liquidificador. A polpa precisa estar ainda 
quente para não esfarinhar. A biomassa 
pode substituir o creme de leite em receitas.BOLO FUNCIONAL 

DE CHOCOLATE COM 
GANACHE

Fernanda Scheer
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