
11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS

11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS

11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS

11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS

11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS

11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS

11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS

11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS

11 RECEITAS
EXCLUSIVAS

Um mix de magia e sabor, é 
isso que você vai encontrar 
nas próximas páginas deste 
e-book. Então aproveite nossas 
receitas e esperamos que de 
alguma forma seja o suficiente 
para você passar adiante.

LIVRO DE
RECEITAS



índice
pág.3 

pág.4 

pág.5 

pág.6

pág.7

pág.8

pág.9

pág.10

pág.11

Cheesecake com geleia de morango com vinho TROPPO!

Iorgute com geleia de manga com maracujá TROPPO!

Gravlax de salmão com caviar de mostarda TROPPO!

Hambúrguer de fraldinha com pão australiano e relish de cebola roxa TROPPO! 

Hambúrguer de peito com relish de pepino TROPPO!

Lombo curado com relish de abacaxi com manjericão TROPPO!

Pão de queijo caseiro com geleia de maçã com canela TROPPO!

Pernil em cubos com relish de maxixe picante TROPPO!

Salmão com geleia de tangerina com pimenta rosa TROPPO!



CHEESECAKE 
com Geleia de  
Morango com Vinho

TROPPO!
Ingredientes da Base:
1. Pacote de Biscoito de Amido.
150g. de Manteiga.
Ingredientes da massa e cobertura:
1. Lata de Leite Condensado.
2. Caixa de Creme de Leite.
2. Colheres de sopa de açúcar.
1. Pacote de gelatina sem sabor.
1. Geleia de Morango com Vinho TROPPO! 
300g. de Cream Cheese.

Modo de Preparo: 
Triture os biscoitos, com a manteiga, até ficar homogêneo, numa 
assadeira removível. Reserve na geladeira. 
Misture o cream cheese, o leite condensado, o creme de leite 
e gelatina hidratada até que a mistura fique homogênea. Feito 
isso, espalhe sobre a base e leve à geladeira por 4 horas. Retire da 
geladeira e despeje a geleia de morango com vinho TROPPO! 



IORGUTE 
com Geleia de Manga 
com Maracujá

TROPPO!
Ingredientes:
2L. de leite 
1. Copo de iogurte natural 
1. Pote de Geleia de Maracujá com Cachaça TROPPO! 

Modo de Preparo: 
Ferva o leite e quando ele estiver morno coloque-o em uma 
vasilha limpa. Passe o iogurte natural pela peneira dentro do leite 
morno e já na vasilha. Mexa para incorporar o iogurte ao leite e 
tampe por aproximadamente 8 horas. Durante esse tempo não 
abra a vasilha nem mexa. Coloque a nossa Geleia de Manga com 
Maracujá e pronto é só comer. 



GRAVLAX  
de Salmão com Caviar  
de Mostarda

TROPPO!
Ingredientes:
1. Pedaço do filé de salmão de cerca de 700g.  
com a pele (corte próximo da cauda)
½. Xícara (chá) de açúcar mascavo
¼. Xícara (chá) de sal
½. Maço de endro (dill) picado
1. Colher (chá) de pimenta-do-reino branca em grãos
1. Colher (sopa) de conhaque
1. Caviar de Mostarda TROPPO! 

Modo de preparo:
Lave, seque e pique fino o endro. No pilão, bata os grãos de pimenta 
para quebrar em pequenos pedaços – não precisa virar pó, se preferir 
quebre com a lateral da faca e pique grosseiramente. Numa tigela, 
misture o açúcar, o sal, a pimenta quebrada e metade do endro picado. 
Esta é a mistura para curar o salmão. Reserve. Forre a tábua com 
um pedaço de filme três vezes maior que o filé de salmão. Numa das 
pontas, disponha o peixe com a pele voltada para baixo e, com uma 
colher, espalhe o conhaque aos poucos sobre a carne – além de dar 
sabor, o conhaque também ajuda no processo de cura.

Espalhe a outra metade do endro picado sobre toda a superfície 
do peixe, c cubra com a mistura para curar, apertando bem com as 
mãos para fixar. Embrulhe o salmão com o filme, bem apertadinho, 
tomando cuidado para não espalhar a mistura para cura. Vire o peixe 
com a pele para cima e, com a ponta de uma faca bem afiada, fure 
toda a superfície atravessando apenas a pele do peixe - assim o líquido 
do salmão drena mais fácil. Sobre uma grelha, coloque o salmão com 
a pele voltada para baixo e encaixe numa assadeira – a ideia é que o 
salmão não fique em contato com o líquido drenado. Coloque um 
peso sobre o peixe para prensar e acelerar a cura, você pode usar um 
saco de 5 kg de arroz ou um tijolo embrulhado em papel-alumínio. 
Leve o salmão para curar na geladeira por 48 horas – durante esse 
período, o líquido do peixe é drenado, o salmão fica com a carne mais 
firme, absorve os sabores da cura e ganha uma cor mais vibrante por 
conta do açúcar mascavo. Se preferir, em vez de usar uma grelha, forre 
a assadeira com uma camada tripla de papel-toalha e troque quantas 
vezes precisar durante o processo. Após as 48 horas, desembale o 
salmão e, com a parte cega da faca, raspe e descarte o excesso da 
mistura de temperos. Apoie o salmão na tábua com a pele para baixo e 
corte em fatias: utilize uma faca bem afiada, faça os cortes com a faca 
bem inclinada, quase paralelamente ao peixe, destacando as fatias da 
pele – a ideia é fazer a fatia bem fininha, a mais extensa possível. Sirva 
a seguir com o Caviar de Mostarda TROPPO! Fica surreal! 



HAMBÚRGUER 
de Fraldinha com pão australiano 
e Relish de Cebola Roxa

TROPPO!
Ingredientes:
720g. de Fraldinha Moída
2. Colheres (sopa) de água
2. Colheres (sopa) de azeite
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
1. Relish de Cebola TROPPO!

Modo de preparo:
Numa tigela, coloque a carne, a água, o azeite e misture 
rapidamente com as mãos. Não tempere com sal. Dívida em 4 
bolas (180 g cada) e achate, formando os hambúrgueres. Coloque 
sobre a tábua e vá acertando as laterais, empurrando para dentro 
com as mãos - a ideia é formar uma “paredinha” reta para o 
hambúrguer ficar alto. Com o polegar, faça uma marca bem no 
meio de cada hambúrguer - quando cozinha, a carne infla e, sem 
a marca, o hambúrguer pode ficar curvado. Se não for preparar 
os hambúrgueres na hora, leve para a geladeira - a carne deve 
estar bem fria na hora de ir para a frigideira. 

Leve uma frigideira grande e antiaderente ao fogo médio. Caso 
não tenha uma grande, use duas frigideiras ou prepare em etapas, 
retirando os dois primeiros hambúrgueres 2 minutos antes 
do tempo e transferindo para o forno - assim eles terminam 
de cozinhar enquanto você prepara os outros dois.  Tempere 
generosamente com sal os dois lados do hambúrguer. Se quiser, 
tempere também com pimenta-do-reino moída na hora. 
Quando a frigideira estiver bem quente, regue com um fio de 
azeite e coloque quantos hambúrgueres couberem de uma só 
vez. Deixe dourar por 1 minuto e vire. Para um hambúrguer mal 
passado, deixe no total 4 minutos, virando de minuto em minuto. 
Para o hambúrguer ao ponto, são 6 minutos no total. Sirva a 
seguir com maionese caseira e batata-doce assada.



HAMBÚRGUER 
de peito com Relish  
de Pepino 

TROPPO!
Ingredientes:  
500 g de peito moído
500gr de acém moído
2 colheres (sopa) de água
2 colheres (sopa) de azeite
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
1. Relish de Pepino TROPPO! 

Modo de preparo:
Numa tigela, coloque a carne, a água, o azeite e misture rapidamente 
com as mãos. Não tempere com sal. Dívida em 4 bolas (180 g cada) e 
achate, formando os hambúrgueres. 
Com o polegar, faça uma marca bem no meio de cada hambúrguer 
- quando cozinha, a carne infla e, sem a marca, o hambúrguer pode 
ficar curvado. Se não for preparar os hambúrgueres na hora, leve 
para a geladeira - a carne deve estar bem fria na hora de ir para a 
frigideira. Leve uma frigideira grande e antiaderente ao fogo médio, 
caso não tenha uma grande, use duas frigideiras ou prepare em etapas, 
retirando os dois primeiros hambúrgueres 2 minutos antes do tempo e 
transferindo para o forno - assim eles terminam de cozinhar enquanto

você prepara os outros dois.  Tempere generosamente com sal os dois 
lados do hambúrguer. Se quiser, tempere também com pimenta-do-
reino moída na hora. Quando a frigideira estiver bem quente, regue 
com um fio de azeite e coloque quantos hambúrgueres couberem de 
uma só vez. Deixe dourar por 1 minuto e vire. Para um hambúrguer 
mal passado, deixe no total 4 minutos, virando de minuto em minuto. 
Para o hambúrguer ao ponto, são 6 minutos no total.



LOMBO 
curado com Relish de  
Abacaxi com Manjericão

TROPPO!
Ingredientes:
1kg. Lombo Suíno
1. Xícara (chá) de sal
1. Xícara (chá) de açúcar
1. Colher (sopa) de pimenta do reino preta em grão
1. Colher (sopa) de pimenta do reino branca em grão
1. Colher (sopa) de pimenta do reino verde em grão
1. Colher (sopa) de pimenta do reino rosa em grão
1. Colher (sopa) de pimenta da jamaica em grão
1. Relish de Abacaxi TROPPO! 
 
Modo de Preparo
Lombo curado: quebre as pimentas e reserve. Misture o sal com o 
açúcar e reserve.Em uma assadeira ou travessa, passe as pimentas no 
lombo para grudar. Coloque um pouco da mistura de sal e açúcar no 
fundo da travessa. Coloque o restante nas laterais e por cima. Passe um 
filme plástico na travessa, coloque um peso em cima e deixe dois dias 
na geladeira. Vai soltar bastante liquido. Tire da geladeira, tire todo o 
excesso de açúcar e sal ou lave. Asse em forno a 180 graus por 40min.



PÃO DE QUEIJO 
caseiro com Geleia de 
Maçã com canela 

TROPPO!
Ingredientes:
1. Xícara (chá) de leite
1/2. Xícara (chá) de óleo
2. Xícaras (chá) de polvilho doce
2. Ovos
1. Xícara (chá) de queijo parmesão ralado
Sal a gosto
Óleo para untar
1. Geleia de Maçã com Canela TROPPO! 

Modo de Preparo: 
Bata tudo no liquidificador, iniciando pelos líquidos, até obter 
uma mistura homogênea, feito isso, despeje a massa até a metade 
das forminhas (para empadas) untadas. Leve para assar em forno 
preaquecido a 180º C, por aproximadamente 15 minutos ou 
até dourar. Desenforme, coloque a Geleia de Maçã com canela 
TROPPO! e pronto, combinação perfeita! 



PERNIL 
em cubos com Relish 
de Maxixe Picante 

TROPPO!
Ingredientes: 
700g. de Pernil de Porco
Sal e pimenta a gosto
1 .laranja
Alho a gosto
1. Pimenta de cheiro
1. Cebola media
Óleo para assar
1. Copo de água quente
1. Relish de Maxixe TROPPO! 

Modo de preparo: 
Corte o pernil de porco em pedaços de cubos. Esprema a laranja no 
pernil e depois tempere com o sal, pimenta e o alho a gosto e deixe 
por 30 minutos. Em uma panela, coloque o óleo e a cebola cortada em 
rodelas e esquente em fogo baixo. Coloque os cubos de pernil na panela e 
mexa por 2 minutos. Coloque 1 copo de água quente e deixe cozinhar em 
seguida deixe assar até dourar.



SALMÃO 
com geleia de Tangerina 
com Pimenta Rosa  

TROPPO!
Ingredientes Salmão:
Filés de salmão sem Pele
Suco de 1 Limão
Pimenta do Reino a gosto
Sal a gosto
Manteiga
1. Geleia de Tangerina e Pimenta Rosa TROPPO!

Modo preparo salmão: 
Tempere os filés de salmão com o suco de limão, sal e pimenta 
do reino. Deixe marinando por 15 minutos na geladeira. Unte 
uma frigideira com azeite ou óleo de coco. Preaqueca a frigideira, 
coloque os filés e deixe dourar. Não fique mexendo para que os 
filés não se desmanchem. Vire para dourar o outro lado. Sirva os 
filés com um pouco de manteiga derretida por cima.

Ingredientes Legumes Salteados:
1. Abobrinha cortada em cubos.
1. Berinjela cortada em cubos.
1. Cenoura cortada em rodelas.
1/2 maço de brócolis em floretes.
1. Cebola cortada em oito.
1. Pimentão vermelho em cubos.
06 colheres de sopa de azeite.
02 colheres de sopa de vinagre.
Sal e pimenta.

Modo de Preparo legumes salteados:
Coloque o azeite em uma frigideira e aguarde aquecer. Coloque a 
cenoura e refogue por dois minutos, vire todas elas, junte a berinjela 
e refogue salteando por 2 minutos. Adicione a abobrinha e a cebola e 
refogue até a cebola ficar transparente. Junte o pimentão e o brócolis 
e tempere com sal, pimenta e vinagre. Salteie seguidamente até o 
brócolis ficar verde escuro.
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