
Evento: Projeto Cultural Março 2010 

Data: 11 mar2010 

Pax: 200  

 

Cardápio proposto 

Voul au vent de abóbora com carne seca 

Sushi de couve com omelete, geléia de pimenta e lingüiça fininha 

Sanduiche no pão folha de alface, tomate, pupunha em julienne, e molho ... 

Queijo coalho grelhado no palito com calda de goiabada com cachaça no copinho 

Brownie de cacau com castanha de caju  

Frutas no palito  

Mate com maracujá 

Suco de melancia com canela 

 

  



Receitas  

Voul au vent  de abóbora com carne seca 

Voul au vent (massa folhada) 

Abóbora madura 

Carne seca 

Cebola 

Alho 

Coentro 

Azeite 

Sal 

Pimenta do reino 

 Gemas (para pincelar) 

 

Sushi de couve com omelete, geléia de pimenta e lingüiça fininha 

Couve 

Ovos 

Óleo (para ajudar a grelhar) 

Geléia de pimenta 

Lingüiça fininha 

Sal 

Pimenta do reino 

Palitos decorados 

 

Sanduiche no pão folha de alface, tomate, pupunha em julienne, e molho ... 

Pão folha 

Alface americana 

Tomate 



Palmito pupunha (“tora” – parte mais próxima da base/sólida) 

Geléia de amora ou framboesa 

Mostarda dijon 

Azeite 

Vinagre 

Sal 

Pimenta do reino 

Palitos decorados 

 

Queijo coalho grelhado no palito com calda de goiabada com cachaça no copinho 

Queijo coalho 

Palito de bambu médio 

Goiabada cascão 

Cachaça 

Copo descartável tipo “dose” 

 

Brownie de cacau com castanha de caju  

Farinha de trigo   ½ xícara 

Açúcar    1 ¼ xícara 

Chocolate meio amargo 70 g 

Ovo    3 unds 

Castanha de caju  70 g 

Cacau em pó   1 xícara 

Manteiga   200 g 

Baunilha    q.b. 

Fermento em pó (químico) 1 col. chá 

 



Frutas no palito (manga, uva e hortelã) 

Manga Tommy ou Palmer (a que estiver mais doce, não muito madura) 

Uva Brasil ou ... (tinta, carnuda e doce) 

Hortelã 

 

Mate com maracujá 

Concentrado de mate (existe com e sem açúcar) 

Suco concentrado de maracujá 

Açúcar 

 

Suco de melancia com canela 

Melancia 

Canela em pó 

Açúcar 


