


Apresentaçao 
Aah, o Natal... Aquele momento gostoso de brindar o ano que passou, 
se reunir com a família, trocar presentes e, claro, se deliciar com a tão 
esperada ceia. Os comes e bebes, aliás, são os grandes protagonistas 
da festa por trazerem receitas natalinas clássicas, saborosas e que 
fazem parte da nossa memória afetiva. 

Mas que tal inovar na ceia deste ano? 
Com um pouco de criatividade, é possível 
acrescentar pratos e drinks diferentes à 
mesa, proporcionando novas experiências 
para o paladar.   

A nutricionista do Serviço de 
Nutrição e Dietética (SND) da 
Santa Casa BH (SCBH), Juliana 
Faria, aceitou o nosso convite 
e separou receitas incríveis 
que vão dar um toque 
especial à sua ceia de Natal. 
Tem bacalhoada, torta 
de caramelo, cheesecake 
salada, steak tartare e sodas 
artesanais. Todo mundo vai 
adorar! 

Se inspire e bom apetite! 
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Baçalhoada  
de forno

10 porções
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Ingredientes:

• 1 kg de lombo de bacalhau 
dessalgado
• 1 kg de batatas em rodelas finas  
e cozidas
• 1 fio de azeite
• 1 pitada de pimenta-do-reino

• 1 pitada de sal
• 3 cebolas em rodelas finas
• 4 tomates em rodelas finas
• 1 pimentão vermelho em rodelas 
finas
• 1 pimentão verde em rodelas finas
• 1 pimentão amarelo em rodelas 
finas
• 500 ml de azeite extra virgem
• 1 pitada de pimenta-do-reino
• 1/2 colher (chá) de sal
• 4 ovos cozidos, cortados ao meio
• 1 xícara (chá) de azeitonas pretas
• 2 colheres (sopa) de cheiro-verde 
picado



Modo de preparo>

Em uma panela, coloque o bacalhau e água suficiente para cobrir. 

Cozinhe por cerca de 15 minutos. Escorra a água com o bacalhau ainda 
quente.

Em uma forma ou recipiente refratário, disponha as rodelas de batata e 
tempere com o azeite, pimenta e sal.

Sobre elas, disponha o bacalhau, as cebolas, os tomates, os pimentões, 
o azeite e tempere com pimenta e sal. Cubra com papel-alumínio e leve 
para assar, em forno médio-alto (200°C) preaquecido, por cerca de 30 
minutos.

Retire o papel-alumínio e deixe dourar por cerca de 10 minutos.

Finalize colocando os ovos, as azeitonas e o cheiro verde. 

Sirva.
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Torta de çaramelo 
e nuts çom çreme 
de çonhaque

10 porções

Ingredientes:

Massa:
• 2 colheres (sopa) de creme de 
leite fresco
• 1 gema de ovo
• 1e1/2 xícara (chá) de farinha 
de trigo
• 3 ½ colheres (sopa) – 42 g - de 
açúcar refinado
• 1 pitada de sal
• ½ xícara (113g) de manteiga 
sem sal, gelada e em cubinhos
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Recheio:
• 1¾ xícara de castanhas/nozes da 
sua preferência, inteiras (pode ser 
pecãs, amêndoas e castanha de caju)
• 1½ colher (chá) de mel
• 1¼ xícara (250 g) de açúcar refinado
• ½ xícara (120 ml) de água
• 1/3 xícara (80 ml) de creme de leite 
fresco
• 1 pitada de sal

Modo de preparo:
Comece pela massa:
1- Numa tigelinha, misture o creme de leite e a gema com um garfo. Usando a 
batedeira e o batedor para massas pesadas (em forma de gancho, se possível), 
misture a farinha, o açúcar, o sal e a manteiga até obter uma farofa grossa. Aos 
poucos, junte a mistura de creme de leite e gema e bata só até misturar (não 
bata demais a massa). Transfira para uma superfície levemente enfarinhada e 
termine de misturar com as mãos.

2- Faça um disco de 2,5 cm de espessura com a massa, embrulhe em filme 
plástico e leve à geladeira por 10-15 minutos (dependendo do quão mole estiver 
a sua massa).

3- Coloque a massa entre duas folhas de papel manteiga levemente 
enfarinhadas e abra com o rolo até obter um círculo de aproximadamente 6 
mm de espessura. Com jeitinho, transfira para uma forma de torta de 25 cm de 
diâmetro, levemente untada com manteiga. Com as pontas dos dedos, pressione 
levemente a massa para que ela se encaixe na forma, preenchendo cada 
cantinho. Remova o excesso de massa com uma faquinha, fure-a com um garfo 
e leve ao freezer por 30 minutos. 

4- Preaqueça o forno a 190 °C. Forre a massa com um pedaço de papel alumínio 
levemente untado com manteiga e encha o papel com feijões secos. Asse por 
15 minutos ou até a massa firmar. Retire do forno, remova os feijões/pesinhos 
e o papel e volte a massa ao forno por mais 10-15 minutos ou até que ela doure 
bem e de maneira homogênea. Retire do forno e deixe a base da torta esfriar 
completamente dentro da forma, sobre uma gradinha.

Creme de conhaque:
• ½ xícara (120 ml) de creme de leite
• 2 colheres (chá) de açúcar de 
confeiteiro
• 1 colher (chá) de conhaque
• *Use uma xícara de 240 ml
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Agora, o recheio:
Espalhe as nozes/amêndoas em uma assadeira grande, de beiradas baixas 
e leve ao forno até que dourem levemente (fique atento, pois diferentes 
tipos de castanhas/nozes douram em tempos diferentes). Retire do forno 
e deixe esfriar completamente. Transfira as castanhas para uma tigela 
grande, adicione o mel e reserve.

Coloque o açúcar e a água numa panela média de fundo grosso. Leve ao 
fogo médio-alto até obter um caramelo bem dourado. Não misture o açúcar, 
apenas gire a panela algumas vezes, sem tocar a mistura com colheres ou 
espátulas. Retire do fogo e adicione o creme de leite, mexendo bem com 
um fouet (batedor de ovos).

Deixe esfriar por 1 minuto e, em seguida, derrame-o sobre as nozes, 
misturando bem. Acrescente o sal, misture e, então, derrame o recheio 
sobre a base da torta. Não deixe que o caramelo transborde. Leve à 
geladeira por, pelo menos, 2 horas.

Na hora de servir, bata o creme de leite, o açúcar de confeiteiro e o 
conhaque até obter picos suaves. Sirva com a torta, que deve ser retirada 
da geladeira 20 minutos antes de servir.
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S teak tartare

4 porções

Molho do tartare: 
• 3 gemas de ovos
• 01 colher (sopa) de mostarda Dijon 
• 03 colheres (sopa) de azeite 
• 01 colher (sopa) de molho inglês
• 02 colheres (sopa) de ketchup 
• Sal, pimenta-do-reino e molho 
tabasco a gosto

Coloque todos os ingredientes em 
um bowl e misture com um fouet 
(batedor de ovos). Acrescente o 
azeite em fio, enquanto mistura 
com o fouet. Acerte o sal, a 
pimenta-do-reino e o tabasco no 
final.

Deixe na geladeira enquanto 
prepara o steak tartare.

9



Modo de preparo>

Steak tartare:
• 600 g de filé mignon cru
• 1/2 cebola roxa picadinha
• 1 maço de cebolinha picadinha
• Opcionais: salsinha picadinha e alcaparras

Corte o filé em bifes finos, depois em tiras e em cubinhos. Enquanto 
corta, mantenha o filé e os cubinhos em uma tigela em banho-maria 
gelado (ou seja, sobre gelo e água).
Misture o bife com os outros ingredientes picadinhos, o molho e sirva a 
seguir.

Se precisar esperar, mantenha o tartare na geladeira, com plástico 
filme em contato sobre, ele até servir. Nesse caso, só misture o tartare 
com o molho na hora de servir. Se quiser, sirva com pimentão amarelo, 
abobrinha, pepino e cebola roxa picadinha. Nesse caso, tempere os 
legumes com azeite, sal e pimenta-do-reino.
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Cheeseçake salada

10 porções

Base:
• 200 g de grão-de-bico cozido
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 pitada de sal
• Meia xícara (chá) de farelo de 
aveia orgânica

Recheio:
• 250 g de ricota esfarelada
• 1 pote de Requeijão Cremoso 
Light  - 200 g
• 1 colher (sopa) de mostarda
• 1/2 xícara (chá) de amêndoas em 

lascas tostadas
• 1 colher (chá) de sal
• 1 pitada de pimenta-do-reino
• 1/2 maço de rúcula baby
• 1/2 maço de alface roxa
• 1 xícara (chá) de tomates-cereja 
laranjas

Modo de preparo:
Base
Em um liquidificador, bata bem 
todos os ingredientes, até ficar 
homogêneo. Reserve.
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Recheio
Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes e reserve.
Em uma forma de aro removível (20 cm de diâmetro), coloque a base e 
aperte bem.

Adicione o recheio com cuidado e leve à geladeira por cerca de 30 
minutos.

Sobre um prato de servir, desenforme a cheesecake e decore com as 
folhas e os tomates-cereja.
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Soda artesanal

CRANBERRY COM HIBISCO

Ingredientes:
• 20 ml de xarope de cranberry
• 10 ml de xarope de hibisco
• 180 ml de água com gás
• Gelo à vontade

Modo de preparo: 
Coloque o xarope de cranberry e o xarope de hibisco, encha o copo com gelo e 
complete com água gaseificada. Mexa bem, decore com uma fatia de limão e 
hibiscos desidratados. Sirva.
Rendimento: 1 porção
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Soda 
artesanal

SODA DE MAÇÃ 
VERDE

Ingredientes:
• 30 ml de xarope de maçã 
verde
• 180 ml de água com gás
• Gelo

Modo de preparo: 
Coloque o xarope de maçã 
verde, encha o copo com 
gelo e complete com água 
gaseificada. Mexa bem, 
decore com uma fatia 
de maçã verde. Sirva.
Rendimento: 1 porção
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