
Receitas (para 2 porções) 

Kheer de hortelã 

Ingredientes 

200g ricota fresca 

395ml leite condensado 

Modo de preparo 

Drenar a ricota por alguns minutos, adicionar o açúcar, o leite condensado e a hortelã picada. 

Mexer até formar um creme homogêneo. 

 

Salada de frutas apimentada ao tamarindo 

Ingredientes 

100g abacaxi 

50g tangerina (gomos limpos) 

50g manga 

50g maçã acida 

1/2 limão (suco) 

1 pimenta dedo-de-moça 

50g açúcar mascavo 

1 CS pasta de tamarindo (dissolvido em 4 CS de água) 

Modo de preparo 

Cortar as frutas em cubos. Picar a pimenta e misturar ao açúcar, o limão e a pasta de 

tamarindo. Gentilmente incorporar as frutas e deixar macerando por alguns minutos. 

 

Farofa Praliné de pistache 

Ingredientes 

50g pistache (sem casca) 

50g açúcar 

50ml água 



Modo de preparo 

Levar o pistache picado a frigideira. Acrescentar o açúcar e nos primeiros sinais de 

caramelização adicionar a água, mexendo vigorosamente para cristalizar o açúcar em torno 

dos grãos. Retirar do fogo e continuar mexendo até que esfrie e esteja bem soltinho. 

 

Cesta de harumaki 

Ingredientes 

4 folhas Harumaki (massa do rolinho primavera) 

1 CS manteiga sem sal 

20g açúcar 

Modo de preparo 

Pincelar a massa com a manteiga derretida, colocar em forma e salpicar açúcar. Levar ao forno 

quente rapidamente, apenas para endurecer a massa e começar a dourar. Aguardar esfriar 

completamente antes de montar a sobremesa. 

 

Creme chantilly de wasabi 

Ingredientes 

100g creme de leite fresco 

50g açúcar 

15g wasabi (em pó) 

10ml vinagre branco 

Essência de baunilha 

Modo de preparo 

Dissolver o wasabi em água e vinagre, formando uma pasta bem fina e liquida. Bater o creme 

até o ponto de chantilly, no final temperar com o açúcar, a baunilha e o wasabi dissolvido. 

 

Montagem da sobremesa 

Em cada cesta despejar o kheer, então salpicar a farofa praliné. Dispor as frutas sobre a farofa. 

Finalizar a sobremesa com o chantilly no topo. Algumas folhas de hortelã inteiras e algumas 

gotas do kheer ajudam a manter as cestas fixas no prato. 


