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Neste ano totalmente diferente em razão da pandemia,
é importante nos unirmos para criar uma corrente do bem.
A atual situação afeta não somente as nossas vidas individuais,
mas também a nossa forma de convivência em sociedade.
Pensando nisso, lançamos a campanha Nosso Natal 2020 com
o objetivo de levar amor e carinho para muitas famílias. O nome
da campanha remete à multiplicação de gestos de solidariedade
que são potencializados quando nos unimos.
Em celebração a essa data especial, fizemos uma parceria com
renomados chefes de cozinha do Distrito Federal para
adicionarmos um carinho aos donativos entregues às famílias.
Cada chef, com muito amor, elaborou uma receita com
ingredientes da cesta especial de natal.

Diretor - Superintendente
Antônio Valdir Oliveira Filho

Desejo que o espírito de Natal aqueça os corações de todos
da sua família trazendo fé inabalável aos que acreditam
em um novo tempo de saúde e amor.

Diretor Administrativo e Financeiro
João Henrique de Almeida Sousa

#ÉTempodeAmarOPróximo

Diretora Técnica
Rosemary Soares Antunes Rainha
Gerente da Gerência de Negócios em Rede
Carlos Cardoso de Souza
Gestora de Projetos
Nathália Hallack Fabrino

Projeto Gráfico e Diagramação
Mônica Severo e João Campello

Mayara Noronha Rocha
e família

O Sebrae DF participa da campanha “Nosso Natal 2020”,
lançada pelo Governo do Distrito Federal, unindo
o empreendedorismo consciente à gastronomia, em uma ação
social que irá beneficiar centenas de famílias.
As receitas constantes na cartilha distribuída nesta campanha
podem ser usadas por ocasião das festividades natalinas,
ou como inspiração para oportunidades de novos negócios,
ampliando sua fonte de renda e contribuindo para
o fortalecimento da economia local.
O Sebrae DF se sente honrado em participar desta ação e deseja
um Natal especial e um 2021 repleto
de realizações empreendedoras.

Arroz Cremoso
de Abóbora
Cabotiá e Jabá

Ingredientes
• 4 xícaras de chá de arroz tipo1
• 5 dentes de alho
• 50ml de óleo
• Sal (a gosto)
• 2 folhas de louro
• 2 cebolas médias
• Pimenta-do-reino (a gosto)
• 3 pimentas de cheiro (picadas sem semente)
• 300 ml de água
• 2 xícaras de chá de leite em pó integral
• 1kg de jabá dessalgado e desfiado
• ½ abobora cabotiá media (cozida em cubos,

Arroz
Chaufa
Natalino

Ingredientes
• 1 cebola média
• 2 dentes de alho
• ½ pimentão vermelho pequeno
• 1 tomate grande
• 1 cenoura média
•Cebolinha
• 500g de arroz branco cozido (do
• 200ml de caldo de frango
• 150g frango (sem osso)
• 2 ovos
• 50g de uvas passas
• 30ml de shoyu

dia anterior)

sem casca)
maço de coentro (picado grosseiramente)

•1

Modo de Preparo
Modo de Preparo
Arroz: coloque 3 dentes de alho amassado e 30ml de óleo em uma panela. Deixe dourar.
Acrescente o arroz, as duas folhas de louro e sal a gosto. Vá acrescentando água até obter
um cozimento al dente. Aguarde esfriar e solte levemente da panela para não quebrar
os grãos. Reserve.
Abóbora cabotiá: em uma panela, coloque água e os cubos da abóbora sem a casca para
cozinhar. Após o cozimento, escorra e amasse bem. Reserve.
Jabá (Carne de Charque): em uma panela, coloque a carne de charque com água e leve em fogo
brando para retirar o excesso de sal. Repita isso duas vezes. Escorra a carne e desfie. Em uma
frigideira coloque a cebola picada e 2 dentes de alho picados e refogue até dourar. Acrescente
a carne desfiada e refogue bem, deixando soltar a gordura para que ela fique bem dourada.
Leite Integral: misture 300ml de água com as 2 xícaras de leite e dissolva
Arroz cremoso: escolha uma panela que não grude no fundo. Coloque a carne com a cebola
e o purê de abóbora e vá mexendo bem. Em seguida vá acrescentando o leite aos poucos até virar
um creme. Leve a panela ao fogo, corrija o sal, a pimenta a gosto e vá acrescentando o arroz
e mexendo sem parar, até seu risoto ficar bem cremoso e homogêneo.
Para finalizar coloque 2 colheres de sopa rasa de margarina, a pimenta de cheiro e o coentro
picado e misture bem.

Di
Oliveira
Mineira de nascimento, carioca de criação, paraibana de coração e
brasiliense por paixão. A chef Di Oliveira é totalmente autodidata e
acima de tudo uma apaixonada pelo Brasil, por suas tradições, seu
povo, sua natureza, cultura e sua gastronomia.

@brasisateliegastronomico
@chefdioliveira
www.brasisatelie.com.br

Corte a cebola, o pimentão vermelho e o tomate
em cubos pequenos e reserve. Também pique
o alho, a cebolinha e reserve separadamente.
Corte o frango em cubos pequenos e refogue
em uma frigideira quente com um fio de óleo.
Em seguida, reserve.
Na mesma frigideira, ainda quente, coloque um
fio de óleo, refogue a cebola, o alho e a cenoura.
Acrescente o arroz gelado para que o grão não
quebre, coloque o shoyu e acrescente o caldo
de frango quente.
Em uma outra frigideira faça ovos mexidos.
Misture o arroz com o restante dos legumes,
o frango e o ovo. Finalize acrescentando
cebolinha e uva passas.

Denis
Souza
Formado pelo IESB em Brasília em 2010, iniciou sua carreira no
Attimo, em São Paulo, com o chef Jeferson Rueda. Dali, seguiu para
o Peru, sua grande escola, onde passou pelo premiado restaurante
Astrid y Gaston, de Gaston Acúrio, grande nome da culinária peruana.
No mesmo país, trabalhou no Malabar do chef Pedro Miguel.
Em Brasília foi um dos sócios e chef do Saveur Bistrot, considerado
como melhor bistrô da cidade, e do Ouriço Restaurante.

@chefdenis.sousa

Arroz
Natalino

Ingredientes
• 2kg de copa de lombo
• 100g de mel
• 50g de mostarda
• 100ml de cerveja preta
• 20g de cominho
• 20g de pasta de alho
• 1 pão de canela
• 50ml de suco de laranja
• Sal e pimenta-do-reino
• Maisena a gosto
• 1kg de arroz
• 100g de cebola
• 50g de manteiga
• 100g de uvas passas
• 2l de caldo de vegetais
• 100g de pimentão picado
• 100g de cenoura
• Salsa e cebolinha

Ingredientes
•6
•3
•2
•1
•1

xícaras de arroz já cozido
colheres (sopa) de azeite de oliva ou óleo
dentes de alho amassados
cebola grande picada
maço de cheiro verde picado (cebolinha
e coentro)
• 1 cenoura grande ralada
• 2 colheres (sopa) farinha de trigo
• ½ litro de leite
• 2 colheres (sopa) de manteiga ou
margarina
• sal e pimenta do reino à gosto

em cubos

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Tempere o porco com mel, mostarda, cerveja preta,
cominho, pasta de alho, pó de canela, suco
de laranja, sal e pimenta-do-reino e deixe repousar
por 2 horas.
Coloque na frigideira a peça de porco e sele por
todos os lados.
Leve ao forno e cozinhe por 2 horas em baixa
temperatura em seu próprio tempero.
Retire do forno, engrosse com maisena o caldo que
sobrou no fundo da travessa.
Coloque em uma panela a manteiga e a cebola,
doure, depois adicione uvas passas, caldo de
vegetais, pimentão picado em cubos, cenoura, salsa
e cebolinha. Cozinhe até o arroz ficar pronto.
Corte o porco e coloque o molho de lado. Sirva
com o arroz.

O primeiro passo é preparar o molho branco: leve ao fogo uma
panela com a manteiga (margarina) e a farinha de trigo. Mexa
sempre até que vire uma pasta. Adicione o leite aos poucos,
mexendo muito bem para não empelotar. Quando tiver
terminado de adicionar o leite, continue mexendo o molho
branco por cerca de 10 minutos, ou até engrossar. Acrescente sal
e pimenta a gosto. Reserve.
Em outra panela, acrescente o azeite (ou óleo) e refogue o alho,
a cebola e o cheiro verde.
Acrescente a cenoura ralada e refogue mais um pouco.
Acrescente o molho branco e mexa bem até que esteja tudo bem
incorporado.
Coloque sal e pimenta à gosto.
Acrescente o arroz já cozido e misture bem.
Despeje em uma assadeira ou travessa refratária, salpique com
a farinha de mandioca e leve ao forno médio (180ºC) até que
esteja gratinado.
Serve 4 pessoas.

Marco
Espinoza
O chef Marco Espinoza comanda o Taypa, premiado restaurante
inspirado na cozinha novoandina, há dez anos. Já foi considerado
diversas vezes o melhor restaurante de Brasília e também reconhecido
pelo Governo do Peru como “Melhor Peruano do Brasil”.

@taypadelperu

Arroz
de Forno
Cremoso

Giuliana
Ansiliero
Filha de Francisco Ansiliero, Chef autodidata e pioneiro
na gastronomia do DF, cuja cozinha busca valorizar ingredientes
brasileiros, sobretudo do Norte e Centro Oeste do país,
Giuliana Ansiliero herdou a paixão pela gastronomia e há 12 anos está
à frente de uma das unidades do renomado restaurante Dom Francisco.

@domfranciscorestaurante

Arroz
de Carreteiro

Ingredientes
Arroz
• 250g de charque ou carne de sol
• 1 colher (sopa) de óleo ou azeite
• ½ cebola média picada
• 2 dentes de alho picados
• 40g de extrato de tomate
• 2 tomates sem pele picados
• 180g de arroz
• ½ maço de cebolinha-verde picada
• Sal a gosto
• 400ml de caldo de legumes

Ingredientes
• 200g de pão
• 2 ovos grandes
• 120ml de leite
• 84g de sardinha drenada
• 2 dentes de alho
• 1 ramo de salsa
•Azeite e sal

Caldo
• ½ cenoura
• 1 cebola branca média
• 1 batata inglesa
• 400 ml de água

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Caldo de legumes
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Adicione os legumes e deixe ferver por
15 minutos. Retire todos os legumes, e reserve o caldo.

Corte o pão em pedaços e leve ao forno por 8 minutos a 120
graus. Pique a salsinha, o alho e reserve.
Transfira o pão amanhecido do forno para o processador
de alimentos até que vire migalhas.
Em uma tigela, coloque o pão esfarelado, acrescente o leite
e mexa até que toda a massa fique umedecida. Em seguida,
adicione a salsa, o alho picado e a sardinha drenada, misture
e reserve.
Em outro recipiente bata 2 ou 3 ovos com um garfo, junte
à mistura com uma pitada de sal e pimenta-do-reino e mexa.
Use as mãos para obter uma massa uniforme.
Separe bolinhas do tamanho de um ovo cozido. Continue até
terminar com a massa. Em uma panela com bastante azeite, frite
até dourar dos dois lados e está pronto para comer!

Arroz
Coloque o charque ou carne de sol de molho em bastante água durante umas seis horas para
retirar o excesso de sal. Em uma panela de pressão, cozinhe o charque ou a carne de sol por cerca
de 20 minutos. Escorra a água da panela e corte a charque em cubinhos. Reserve. Em uma panela,
aqueça o óleo ou azeite e refogue a cebola e o alho. Junte o charque e deixe fritar até dourar.
Acrescente o extrato de tomate, os tomates e em seguida o arroz. Acrescente o caldo quente para
cozinhar o arroz, corrija o sal e deixe cozinhar verificando o ponto do arroz. Quando estiver
cozido, acrescente a cebolinha verde e sirva.
Dicas
Se desejar, polvilhe queijo parmesão ralado antes de servir. Se você tiver, utilize uma panela
de fundo grosso para preparar o arroz.

Marcelo
Petrarca

Fabrício
Russo

Gaúcho de Pelotas, Marcelo Petrarca chegou em Brasília com 10 dias
de idade. Formou-se em gastronomia pelo IESB e depois de graduado
mudou-se para a Espanha, onde cursou a Escola de Hotelaria
de Sevilha.
@marcelopetrarca
@blococemcasa
@blococcongelados
@lagorestaurante
@restauranteblococ

@primeirobar

Bolinho
de Sarda

Bolo
de Natal

Ingredientes
• 500g chocolate meio amargo
• 400g manteiga
• 1l creme de leite fresco
• 500g achocolatado em po
• 500g chocolate em po 50%
• 1l óleo de soja
• 1kg coco ralado (umedecido)
• 1kg açúcar refinado
• 36 ovos
• 2 colheres de sopa- fermento em

Ingredientes

pó

Rabanada
• ½ pão de sal (do dia anterior) ou pão de
rabanada
• 1/3 de xícara de leite
• 1 colher de leite condensado
• 1 ovo
• 1 colher de café de essência de baunilha
(opcional)
•Óleo (quantidade que baste para fritar)

Brigadeiro
de Rabanada

Brigadeiro
• 1 lata (395g) leite condensado
• Rabanada
• 1 colher de manteiga
•Açúcar e canela ou rabanada esfarelada
(para cobrir)

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Bata os ovos, açúcar e óleo no liquidificador até
ficarem homogêneos
Acrescente o coco ralado umedecido.
Por último acrescentar o fermento em pó sem bater,
fazendo movimentos envolventes.
Coloque em uma forma untada e leve para assar
em forno pré-aquecido com a temperatura de
180ºC por 40 minutos.
Para a Ganache, derreta o chocolate com creme
de leite fresco e a manteiga. Após o bolo frio, cubra
com essa ganache e leve à geladeira. Corte em
pedaços e sirva em seguida.

Rabanada
Corte o pão em fatias de 1 dedo de espessura. Misture o leite,
leite condensado, ovo e essência de baunilha e bata com um
garfo ou batedor de ovos. Mergulhe o pão na mistura para que
absorva bem. Em óleo quente, frite as rabanadas. Retire quando
estiverem douradas e deixe escorrer em papel toalha. Passe as
rabanadas em açúcar e canela. Deixe-as esfriar. Corte em
quadradinhos pequenos e reserve.
Brigadeiro
Coloque o leite condensado e a manteiga em uma panela.
Mexa até que pegue ponto de brigadeiro de enrolar. Coloque
as rabanadas cortadas e misture.Deixe esfriar e enrole os
brigadeiros.Passe-os no açúcar e canela. Sirva.
Obs: para cobrir com rabanada – fazer um pão francês inteiro
no preparo de rabanada, utilizar metade no brigadeiro e a
outra metade esfarelar , ainda sem açúcar e canela, e colocar
em forno baixo para que fique crocante.

Nilson
Favacho
Chef executivo do Restaurante Capim Dourado, situado no interior
do Hotel Grand Mercure Brasilia Eixo Monumental.

@favachogarcia

Paula
Akemi
Formada em gastronomia pelo IESB em 2017, ganhou concurso da
revista Gosto em 2016 e frequentou a escola Alma em Parma, Itália.
Trabalhou em Brasília no Saveur Bistrot e Rubrio. Em São Paulo passou
pelo Maní de Helena Rizzo e em Salvador pelo Origem e Ori dos chefs
Fabricio Lemos e Lisiane Arouca.

@a_banca
@paulaakemi1

Charque
Natalino
com Tutu

Ingredientes
• 1kg de charque
• 1 cebola
• 1 cebola roxa
• 6 cabeças de alho
• 1 maço de coentro
• 1 maço de couve picada bem fininha
• 1 pimenta dedo de moça
• 1 lata de molho de tomate
• 3 xícaras de feijão carioca ou preto
• ¼ de xícara de farinha de mandioca
• ¼ de xícara de farinha de milho
• ½ litro de óleo
• Louro em pó a gosto ou 4 folhas de louro
• Sal a gosto
• Pimenta do reino a gosto
• 250g de banha de porco ou manteiga

Ingredientes
• 395g de leite condensado
• 3 gemas de ovos
• 1 colher (sobremesa) de amido de
• 200g de chocolate meio amargo
• 395g de creme de leite
• 395g de leite
• Morangos
• Frutas vermelhas da época

milho

Delize
di Bosco

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Dessalgue o charque, colocando-o em água fria e trocando a água a cada 4 horas por pelo menos
12 horas. Coloque o charque em uma panela de pressão e cozinhe com água (3 dedos acima
da carne) por 25 minutos após a panela pegar a pressão.Tire o charque da panela e reserve a água
do cozimento.Bata a carne em um liquidificador na forma pulsar até que fique toda desfiada.
Corte a cebola roxa em cubinhos pequenos.Pique 4 cabeças de alho. Em uma panela, coloque
uma colher de sopa de banha de porco e refogue as cebolas até elas ficarem transparentes. Após,
acrescente o alho e, antes que comece a fritar, acrescente a carne desfiada e o molho de tomate.
Misture tudo por 10 minutos. Acrescente o coentro, a salsa e a cebolinha picadas. Reserve.
Coloque o feijão para cozinhar por 30 minutos após começar a pressão, lembrando que o feijão
não pode ficar nem muito mole nem muito duro.Em outra panela, acrescente o restante da banha
de porco para refogar a cebola picada e o restante do alho. Quando eles estiverem refogados
coloque o feijão com um pouco de caldo do cozimento da carne e do feijão. Após, coloque
o louro de sua preferência e deixe refogar por 5 minutos, até fermentar.Bata o feijão
no liquidificador e retorne para a panela. Nela, vá acrescentando aos poucos as duas farinhas,
a de milho e a de mandioca. Se ficar muito seco acrescente mais dos caldos de carne
ou do feijão para que fique cremoso. Assim você terá o nosso tutu de feijão. Leve ao forno
em fogo baixo.
Em uma travessa coloque a carne e depois por cima o tutu de feijão.Em outra panela aqueça
o óleo e quando estiver quente coloque a couve picada, quando ela mudar de cor e parecer seca,
retire e escorra o óleo. Acrescente o crispe de couve por cima do prato e sirva.

Creme branco
Com o fogo desligado, coloque na panela o leite condensado, o leite, as gemas de ovos
e o amido. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre com um fuê até levantar fervura,
e então desligue.
Camada de chocolate
Coloque o chocolate em pedaços e adicione o creme de leite. Leve ao banho-maria ou ao microondas por 2 minutos e mexa até virar um ganache de chocolate cremoso.
Cobertura
Pique as frutas vermelhas de sua preferência para a cobertura, sugiro o morango, o mirtilho
e a amora. Obs: devem ser frutas frescas.
Montagem
Em taças individuais ou em uma travessa, coloque inicialmente o creme branco. Deixe na
geladeira enquanto prepara as outras etapas, assim o creme branco cria consistência para receber
as outras camadas sobrepostas.
Ao finalizar a calda de chocolate, coloque sobre o creme branco. Após terminar as duas camadas
finalize com as frutas vermelhas frescas e leve a sobremesa à geladeira.

André
Boratto
André Boratto, cozinheiro de mão cheia, participante do Masterchef
Brasil 2019. Brasiliense de coração, morador do Planalto Central, de
família italiana e portuguesa, é especialista em carnes e frutos do mar,
tendo o uso dessas proteínas como área gastronômica favorita.

@masterchef_andreboratto
www.youtube.com/channel/UCH28nXXtDYKV1wY0FRj-96Q
www.facebook.com/andreboratto
blogs.correiobraziliense.com.br/andreboratto

Cris
Fumie
Cris Fumie é filha de pioneiros da cidade. Ela nasceu em Brasília
em 29 de julho de 1975 e se tornou chef autodidata e sócia
proprietária do restaurante Quattro Pizza Bar e Restaurante, que fica
em Águas Claras. Lá você come a melhor pizza com farinha
e ingredientes italianos, além de pratos contemporâneos.
O estabelecimento é administrado por ela e o sócio Ney
Robsthon O. de Almeida.

@quattro_pizza_bar
Facebook.com/quattropizzabar

Escondidinho
de Charque

Ingredientes
Recheio
• 500g de charque
• 2 colheres (sopa) de óleo
• ½ cebola pequena picada
• 2 dentes de alho picado
• Pimenta-do-reino (a gosto)
•Cheiro verde
• 1 colher (sopa) molho de tomate
Massa de mandioca
• 1kg de mandioca
• 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina
• ½ xícara (chá) de leite
• Pimenta-do-reino (a gosto)
• Sal (a gosto)
• 1 copo de requeijão cremoso

Ingredientes
• 200ml

de óleo de soja. Para veggie use azeite
ou óleo de coco
• 200g de açúcar cristal (ou açúcar mascavo ou
açúcar de coco)
• 2 xícara de chá de farinha de mandioca
• 1 xícara de chá de farinha de milho
• 200g de carne de charque, dessalgada, cozida
e desfiada
• 10 dentes de alho triturado
• 500g de cebola de cabeça
• Ervas a gosto (tomilho, cebolinha, cheiro
verde)

Farofa
de Cebolas
Caramelizadas

Modo de Preparo

Modo de Preparo
A primeira coisa a fazer é dessalgar a carne. Para isso, corte os 500g de charque em cubos médios,
coloque na panela de pressão com água até cobrir toda a carne e deixe ferver por 20 minutos.
Troque a água e repita o processo: cubra novamente a carne com água e deixe cozinhar na panela
de pressão por mais 20 minutos. Retire toda a água e desfie a carne com um garfo. Você pode usar
um liquidificador na função pulsar ou uma batedeira com as pás raquetes para facilitar seu
trabalho e atingir o mesmo resultado. Em uma panela, aqueça as 2 colheres de óleo e refogue
meia cebola e os 2 dentes de alho picados. Adicione toda a carne desfiada, pimenta-do-reino
e o cheiro verde a gosto. Deixe refogar um pouquinho mais (+/- 2 minutos) até perceber que
a carne começou a fritar. Adicione uma colher generosa de sopa de molho de tomate, mexa até
ficar tudo bem misturado. Reserve.
Na panela de pressão, coloque 1kg de mandioca, sal e água até cobrir a mandioca e leve ao fogo
até ficar bem cozida (aproximadamente 35 minutos). Deixe a pressão sair naturalmente e verifique
com um garfo se a mandioca está macia. Se já estiver pronta, retire toda a água e com um garfo
remova o talinho seco de dentro das mandiocas. Amasse toda a mandioca com um garfo.
Em uma panela, adicione a mandioca amassada, manteiga, uma xícara de leite e um copo
de requeijão. Tempere com pimenta-do-reino e sal. Leve ao fogo baixo e mexa até ficar com
consistência de purê. Reserve.
Em uma travessa, coloque a carne, espalhe bem e coloque por cima a massa de mandioca. Leve
ao forno a 180ºC por aproximadamente 20 minutos e sirva.

Vinícius
Rossignoli
Apaixonado pela gastronomia. Chef de cozinha especializado em
Cerrado. Participante Masterchef Brasil 18.

@chefviniciusrossignoli

Limpe a carne retirando as sujidades/gorduras e nervuras. Corte a carne seca em cubos de cerca
de +/- 7 centímetros, tamanho ideal para dessalgar a carne sem tirar completamente o sal,
e também para desfiar de forma padronizada visando melhor apresentação do prato. Coloque
a carne em uma vasilha e lave bem em água corrente. Em seguida coloque de molho (5 xícaras
chá de água fria para cada 200gr de carne), deixe na geladeira por 24 horas, trocando essa água
por pelo menos 3 vezes. Escorra a água, leve a carne para cozinhar em panela de pressão por
aproximadamente 20 minutos.
Abra a panela e veja se a carne esta cozida a ponto de desfiar sem desmanchar, mantendo os fios.
Desfie formando fios no sentido de comprimento da carne. Reserve. Descascar a cebola, cortar
ao meio no sentido de comprimento, fatiar finamente, reservar. Descascar o alho, triturar ou socar
sem sal, deixando pedacinhos (sem virar pasta). Reserve. Aqueça o óleo bem quente. Frite o alho
até ficar dourado. Reserve. Nesse mesmo óleo, frite a carne seca desfiada até que fique bem
sequinha (chips). Reserve.
No mesmo óleo, frite a cebola até ficar bem sequinha e dourada. Retire do óleo, descarte esse
óleo e volte a cebola para a panela. Espalhe por cima o açúcar, deixando derreter e mexendo
sempre até caramelizar, sem deixar queimar.
Sobre essa cebola, junte a farinha de mandioca e a farinha de milho, mexa bem até a cebola
se soltar e incorporar na mistura de farinhas. Em seguida, junte os chips de carne seca e o alho
frito. Ajuste o sal caso seja necessário. Retire do fogo, corte finamente a erva de sua preferência
e finalize a farofa.
Decore com raminhos da erva fresca que foi usada no preparo.

Leninha
Camargo
Chef Executiva de Cozinha. Diplomada pela Accademia Italiana Della
Cucina em Enogastronomia. Especialista em serviços de buffet,
consultora em negócios da gastronomia e especialista em azeites
de oliva.

@emporiodegastronomia
@orpheumeventcenter
@leninha.camargo

Farofa
Sardinha
de Sabugosa

Ingredientes
• 80g de banha de porco
• 100g de farinha de milho
• 100g de farinha de mandioca
• 2 cebolas grandes
• 1 lata de sardinha
• Raspas da casca de 1 limão
• 4 bananas nanicas
• ½ maço de cebolinha
• Sal
•Açúcar

Ingredientes
• 1 lata de sardinha (125g)
• 1 lata de molho de tomate (250g)
• Meio pacote de macarrão (250g)
• 1 copinho de cachaça (50ml)
• 1 punhado de folhas de manjericão
• 2 dentes de alho picados
• 1 cebola média ralada
• 2 tomates (sem sementes) picado em

cubinhos
• 4 colheres (sopa) de azeite
• Sal, pimenta e cebolinha a

ou óleo de soja
gosto

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Coloque a banha de porco para derreter.
Adicione a cebola cortada em meia lua,
a lata de sardinha, as raspas de limão
e as bananas cortadas em meia lua.
Refogue, adicione as farinhas, mexa
corrigindo o sal e açúcar.
Adicione a cebolinha e sirva.

Ferva 3 litros de água em um caldeirão. Acrescente sal a gosto
e cozinhe 250g de macarrão pelo tempo indicado no pacote.
Escorra e reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola até
dourar claro.
Acrescente o alho, refogue por mais 1 minuto e adicione
a cachaça.
Abaixe o fogo e acrescente o molho de tomate, tomate picado,
pimenta e sal deixando cozinhar por 5 minutos.
Junte a sardinha e a massa ao molho, misturando todos os
ingredientes.
Apague o fogo e junte as folhas de manjericão e a cebolinha
picada.
Bom Apetite!

Dudu
Camargo
Dudu teve seu talento revelado aos 13 anos, quando começou a ajudar
no restaurante da família, tendo ali sua grande escola. Autodidata, o
chef já comandou várias casas de diferentes estilos, atualmente está à
frente da parte gastronômica e operacional do Dudu Bar, na 303 Sul.

@dudubaroficial
@chefduducamargo

Macarrão
ao Molho
de Sardinha

Renata
La Porta
Carioca apaixonada por Brasília, Renata La Porta é empreendedora na
gastronomia há 28 anos, sócia fundadora do Renata La Porta Buffet e
La Porta Em Casa e Presidente da Associação dos Buffets do DF.

Facebook.com/LaPortaEmCasa
@LaPortaEmCasa

Maria-mole
de Bananas

Ingredientes
• 2 bananas nanicas maduras
• 1 suco de limão
• 50g de leite condensado
• 12g de gelatina incolor
• 200g de água fria
• 200g de coco ralado seco
• 200g de farinha de milho
• 100g de leite em pó
• 100g de açúcar cristal
• 100g de achocolatado
• 100g de óleo de soja

Ingredientes
• 1 litro de leite
• 500g de leite condensado
• 2 gemas
• 10 gotas de essência de baunilha
• 4 colheres de maisena
• 200g de creme de leite
• 400g de biscoito maisena
• 500g de morangos
• 100g de leite ninho
• 200g de chocolate meio amargo
• 100g de achocolatado
• 1 colher de manteiga

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Hidrate a gelatina com água fria e em seguida amorne. Reserve.
Bata as bananas com leite condensado e o suco de limão
no liquidificador e acrescente a gelatina derretida. Deixe bater por
no mínimo 5 minutos.
Coloque a maria-mole em um tabuleiro ou algo semelhante com
atenção para manter uma espessura de no mínimo 2 centímetros.
Reserve sob refrigeração.
Divida a farinha de milho e o óleo de soja em 2 tabuleiros. No primeiro,
acrescente o açúcar e o leite em pó, no segundo, o achocolatado.
Misture bem os dois preparos utilizando as mãos e em seguida coloque
em forno brando por 20 minutos ou até secar, sem mudança de cor.
Após resfriamento, cortar as Marias moles em cubos de 2cmx2cm
e enrole no coco ralado. Reserve.
Em um prato de serviço, disponha com harmonia os 2 crumbles
e por cima 3 cubos de maria-mole.
Bon appétit!

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite (reservando
um pouco para dissolver a maisena), as gemas peneiradas e
levemente batidas, a essência de baunilha e a maisena dissolvida
no leite reservado. Mexa sem parar até engrossar (cerca de 15
minutos). Desligue o fogo e junte o creme de leite com o soro.
Separe o creme em duas partes.
Em um refratário, monte o pavê na seguinte ordem: uma camada
de biscoito (molhe todos rapidamente em uma mistura de leite
com açúcar), uma camada de morangos picados, uma camada
de creme.
Repita as camadas consecutivamente, até acabar uma das partes
do creme.
Polvilhe o leite ninho sobre essa última camada.
Derreta o chocolate meio amargo, junte a manteiga, o
achocolatado e o creme reservado. Misture bem. Coloque sobre
as camadas do pavê e finalize decorando com raspas de
chocolate meio amargo.

Fabien
Helleu
Formado em Paris, França, atua há 33 anos no segmento da
gastronomia, mais especificamente em confeitaria, padaria e buffet,
com referência internacional em confeitarias, hotéis e restaurantes.

@fabienhelleu

Pavê
de Morango

Rafael
Vaz Franco
Cozinheiro autodidata, cozinha desde criança quando acompanhava a
avó em realizações culinárias. Criado na beira do fogão dos
restaurantes da família, avó, pai e irmão todos atuantes na área de
alimentação, não poderia ter optado por outra profissão. Aos 19 anos
abriu o próprio negócio na área - banca de comida típica na Feira da
Torre de TV. Em 2012 inaugurou o restaurante Toque Especial com
variedades em comida por quilo. Hoje o buffet conta com mais de 50
variedades de pratos, e atende a um público de 200 pessoas por dia.
Facebook.com/ToqueEspecialRestaurante
@toqueespecialrestaurante

Mousse
Trufado
de Chocolate

Ingredientes
• 9 colheres (sopa) de Nescau
• 6 colheres (sopa) de leite em
• 200ml de leite morno
• 400gr de creme de leite
• 1 sachê de gelatina incolor

Ingredientes
pó

•3
•1
•1
•1

colheres de achocolatado em pó
lata de leite condensado
colher de sopa de margarina
pacote pequeno de granulado

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Bata o leite morno, o leite em pó, Nescau
e o creme de leite no liquidificador por
3 minutos.
Prepare a gelatina incolor conforme
introdução na embalagem.
Adicione no liquidificador e bata por mais
3 minutos.
Leve à geladeira por 5 horas e veja
que delícia!

Coloque em uma panela o achocolatado em pó,
o leite condensado e a margarina.
Coloque a panela em fogo baixo, mexendo sempre
até o brigadeiro desprender do fundo da panela
(cerca de 10 min).
Retire do fogo, coloque em um prato untado com
margarina e deixe esfriar.
Com as mãos untadas, enrole as bolinhas e passeas no granulado. Sirva em forminhas de papel.

Brigadeiro
Tradicional

Nota
“Essa é a receita de brigadeiro mais fácil e mais
saborosa que você já viu!!” (Mayara Noronha
Rocha)

Dri
Russo
Menus contemporâneos, especiais e cheios de charme, elaborados
para encantar e aguçar as sensações dos convidados.

@rio40banqueteria

Primeira-Dama
do Distrito Federal
Mayara Noronha Rocha
Apaixonada pela gastronomia.

@mayara.noronharocha

A pandemia provocada pelo novo coronavírus
impôs um cenário caótico, alimentado por
incertezas, preocupações e que obrigou a
humanidade a adotar novos hábitos e soluções.
Em nosso país, as ações adotadas para conter
a disseminação da doença logo impactaram
nos mais diversos setores que compõem
a economia, ordenando a elaboração
de medidas econômicas que ajudassem
as empresas a não fecharem as portas.
No entanto, em meio ao caos estabelecido,
o consumidor assumiu um papel fundamental:
valorizar o pequeno negócio local.
Conscientizar os brasilienses acerca
da importância de priorizar as micro
e pequenas empresas nessa situação foi uma
ação estimulada de forma vigorosa pelo Sebrae
no Distrito Federal, mesmo que ruas e avenidas
estivessem mais vazias, e que comércios
e serviços avaliados como não essenciais
precisassem, temporariamente, ficar
de portas fechadas.
Enquanto as pessoas ficavam em casa,
os pequenos empreendimentos continuaram
a trabalhar e buscaram meios para se adequar
à nova realidade e continuar atendendo
as comunidades em que estão localizadas
e também ajudando quem mais precisasse.
Muitos continuaram atendendo aos clientes por
meio de serviços de delivery e/ou de retirada,
enquanto outras optaram por oferecer
vouchers, remarcação de serviços, extensão
de prazos, entre outras estratégias.
Agora, com a proximidade das festas de fim
do ano – época em se torna ainda mais intenso

o desejo de comemorar, presentear
e, principalmente, demonstrar carinho
a pessoas próximas –, novamente o pequeno
negócio se coloca como uma excelente opção.
Para realizar as compras necessárias para
as festividades não é preciso ir tão longe.
Basta percorrer poucos quilômetros, ou até
mesmo dar poucos passos para encontrar,
em algum empreendimento, o produto
ou o serviço de que tanto necessitamos,
acompanhado de um atendimento
de qualidade, preço bom e outras vantagens.
Os pequenos empreendedores estão
comprometidos a tornar o nosso cotidiano
mais simples.
A partir do momento em que valorizamos
o pequeno negócio local, impulsionamos
o fortalecimento de empreendimentos
e a geração de empregos e fontes de renda
em nossa região. Sentindo-se valorizado,
o empreendedor naturalmente vai procurar
melhorar o seu desempenho, diversificar
a oferta de produtos e serviços e atender
melhor o seu público, gerando ganhos para
toda a comunidade em que está inserido.
Comprar do pequeno negócio local
é um grande negócio para todos.
É uma decisão que pode transformar
economicamente uma região e fazer o país
a gerar números cada vez mais expressivos
para a nossa atividade econômica.
Neste fim de ano, pense grande! Compre
do pequeno e incentive as pessoas a fazerem
o mesmo.

